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وعات جدول أعمال التنم�ةأ حات م�ش  . �شأن الوسائل الضامنة لنجاح مق�ت
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ي ال��بو 

ي عام  أعمال المنظمة �شأن التنم�ةجدول اعتمدت الدول األعضاء �ف
ي صم�م 2007�ف

، أصبحت التنم�ة �ف ف . ومنذ ذلك الحني
حها أمانة ال��بو والدول األعضاء.   ي تق�ت وعات اليت ذ جدول أعمال التنم�ة من خالل الم�ش  جميع أ�شطة ال��بو. وُ�نفَّ
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 تمه�د

ِعدَّ هذا الدل�ل
�
وع جدول أعمال التنم�ة �شأن  1أ ي س�اق م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة�ف حات م�ش الذي اعتمدته  الوسائل الضامنة لنجاح مق�ت
ي نوفم�ب 

ف ع� مدى دورة2019اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة (لجنة التنم�ة) �ف الح�اة ال�املة  . و�ستهدف توج�ه المستخدمني
وع، وتنف�ذە، ورصدە، وتقي�مه.  وعات جدول أعمال التنم�ة، أي: إعداد الم�ش عدت لممث�ي الدول األعضاء  لم�ش

�
والدل�ل جزء من حزمة دعم أ

�ي  ي أي مرحلة من مراحل دورة ح�اتها، ومق�ِّ
وعات جدول أعمال التنم�ة �ف ي م�ش

ف �ف ي ال��بو المساهمني
وعات. واسُت�ملالوموظ�ف الدل�ل  م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة ونواتجها.  ي يتيح البحث عن م�ش
ويف  بدورة تعلم عن ُبعد وفهرس إل��ت

 و�تألف الدل�ل من ثالثة أقسام: 

م وعات جدول  القسم األول �قدِّ حات م�ش ه الدول األعضاء خالل عمل�ة إعداد مق�ت لمحة تع��ف�ة عن جدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة، و�وجِّ
  أعمال التنم�ة والحصول ع� اعتماد لجنة التنم�ة لها. 

 : ي
 و�ضم القسم األول أر�عة فصول تتناول اآليت

وع  •  هذا الدل�لب جدول أعمال التنم�ة باالستعانةك�ف�ة وضع مفهوم لم�ش

 مصادر الحصول ع� المساعدة أثناء عمل�ة اإلعداد واالعتماد •

وع • ح م�ش وع جدول أعمال التنم�ة إ� مق�ت  المهارات العمل�ة الالزمة لتح��ل مفهوم م�ش

وع جدول أعمال التنم�ة • ح م�ش  ك�ف�ة اعتماد مق�ت

ي  و�خاطب
ي  القسم الثايف

وعات �ف وعات جدول أعمال التنم�ة، ومنهم المسؤولون عن إدارة الم�ش ف عن إدارة م�ش ي المقام األول المسؤولني
�ف

ح ك�ف�ة �شغ�ل وعات جدول أعمال التنم�ة وتنف�ذه البلدان المشاركة. و�وضِّ  إ� ا و�غالقه ا ورصده ا م�ش
�
. و�ــهدف هذا القسم من الدل�ل أ�ضا

ف ممث�ي الدول األعضاء م وعات جدول أعمال التنم�ة، تمكني ي عمل�ة صنع القرار المتعلقة بم�ش
ي الرصد والتقي�م و�ف ي مرحليت

ن المشاركة بفعال�ة �ف
ي إطار اإلدارة القائمة ع� النتائج. 

ح المصطلحات والمفاه�م الرئ�س�ة المستخدمة �ف  وذلك من خالل �ش

ه ال القسم الثالث و�صف ي توجِّ وعات جدول أعمال التنم�ة. المعاي�ي والمبادئ والعمل�ات اليت و�تمثل الغرض من ذلك  تقي�مات المستقلة لم�ش
وعات جدول أعمال التنم�ة ع� نحو� أفضل.  ف المستمر لم�ش وعات، حيت �مكنها دعم التحسني ي االرتقاء المستمر بمستوى تقي�مات الم�ش

�ف
ي �مكن ألمانة ال��بو  من ف القسم الثالث ع� الط��قة اليت ي أن تتبعها خاللها إدارة الت و�ينما ينصب ترك�ي

ي إدارة تلك التقي�مات، فإن  قي�مات و�نب�ف
�ف

ف بهم ال��بو.  ف الذين �ستعني ف الخارجيني  إرشادات للمقّ�مني
�
  هذا القسم �قدم أ�ضا

 
�
ي �مكن  مع�ار�ةالنماذج الومجموعة من  م�دا� للمصطلحاتو�تضمن الدل�ل أ�ضا وع  االستعانة بها اليت ي مراحل مختلفة من دورة ح�اة م�ش

�ف
ط الدل�ل الضوء ع� بعض "النقاط" الرئ�س� جدول أعمال التنم�ة. 

�
 .  ة والمعلومات المهمةولتبس�ط األمر ع� القارئ، �سل

ي هذە الوث�قة واالضطالع بالمسؤول�ا
مةت الواردة فيها، فو�ينما توَ� الدول األعضاء �شدة باتباع العمل�ة الموضحة �ف بأي شكل  إنها ل�ست ملز�

 من األشكال ألي دولة عضو.  

ي مجال المل��ة الفك��ة والتنم�ة. 
ف المستمر لعمل ال��بو �ف ي التحسني

 ومن المأمول أن �ساهم مواد الدعم �ف

 

 مقدمة

ي �ستهدفها
  الغرض من هذا الدل�ل والفئة اليت

ف التال�ة:  ،ودورة التعلم عن ُبعد  ،�ستهدف مادة الدعم (الدل�ل ي المقام األول فئات المستخدمني
) �ف ي

ويف   والفهرس اإلل��ت

ي جن�ف، ومسؤولو حق المؤلف والمل��ة الصناع�ة، والمسؤولون الحكوميون؛ الدول األعضاء:  •
  المندو�ون المق�مون �ف

 
وعات • وع أو تنف�ذە موظفو ال��بو، ومسؤولو التنسيق الوطنيون المكلفون  : مديرو الم�ش  أو بتلك  أو تنس�قهب�دارة الم�ش

 ؛المهام الثالث
 

                                                
ي ال��بو الذين ساهموا  1

، س���ا. ونتوجه �شكر خاص إ� موظ�ف كة إفال كو، الس�د داني�ل ك�ل�ي ي أعدَّ هذا الدل�ل الخب�ي االستشاري من �ش
�ف

�اري، مسؤولة  غندور،الس�د جورج  إعداد هذا الدل�ل وتح��رە، وهم:  مستشار أول، شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، والس�دة ميها�ال س�ي
ي إثرا 

ف إس مارتن، مستشار، الممل�ة المتحدة، �ف مة للس�د جلني ء برنامج معاونة، شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة. وأفادت المساهمات الق�ِّ
 .
�
 هذە الوث�قة أ�ضا
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مون الخارجيون:  • وعات جدول أعمال التنم�ة وتقي�مها وتعم�مها.  موظفو ال��بو والمق�ِّ   المعنيون برصد م�ش
 

 :  و�تمثل الغرض من هذا الدل�ل ف�ما ��ي

ّم ت�س�ي إعداد  .1
َ
وع جدول أعمال التنم�ة، ومن ث وعات وتنف�ذها ورصدها وتقي�مها. التوف�ي معلومات شاملة عن دورة ح�اة م�ش  م�ش

د  .2 ي من شأنه أن ُ�حدِّ
ي قد تلزم لتحقيق ما ��ي بنجاح:  إجراء تقي�م ذايت ة اإلضاف�ة اليت  مجاالت الخ�ب

وعات جدول أعمال التنم�ة، أو )1  وضع مسودة ألحد م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة، أوإ )2  دارة أحد م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة المكتملة.  )3  تقي�م أحد م�ش

ي هذا الدل�ل. فع� سب�ل المثال،
  وقد ُصمم الدل�ل بط��قة تتيح لمختلف الفئات المستهدفة تحد�د األقسام األ��� مالءمة لها �ف

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي المقام األول 
 األعضاءالدول �ستهدف القسم األول �ف

ي المقام األول 
ي �ف

وعاتو�ستهدف القسم الثايف  مديري الم�ش

ي المقام األول 
ف و�ستهدف القسم الثالث �ف ف الخارجيني مني ي ال��بو والمق�ِّ

 موظ�ف
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وعات جدول أعمال التنم�ة القسم األول:   م�ش

 جدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة الفصل األول: 
ي تنف�ذ �عرض هذا الفصل جدول 

ي ال��بو �ف
أعمال ال��بو �شأن التنم�ة. و�صف أ�ضا� أدوار لجنة التنم�ة، وشعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة �ف

 جدول أعمال التنم�ة. 

 

 الغرض من جدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة ومعلومات أساس�ة عنه 1.1
ي عام 

. وأصبحت ، وأ2007اعتمدت الجمع�ة العامة لل��بو جدول أعمال التنم�ة �ف ف صبحت التنم�ة أول��ة رئ�س�ة للمنظمة منذ ذلك الحني
ي صم�م جميع أ�شطتها ،اعتبارات التنم�ة جزءا� ال يتجزأ من عمل ال��بو 

 . 2وُوضعت �ف

ي أل�شطة ال��بو. وتنقسم تلك التوص�ات إ� ست فئات  3توص�ة 45و�تألف جدول أعمال التنم�ة من 
ح ك�ف�ة تع��ز الُبعد اإلنمايئ توضِّ

 مواض�ع�ة: 

 وتك��ن ال�فاءات ،المساعدة التقن�ة الفئة ألف:  •
 والملك العام ،والس�اسة العامة ،وجوانب المرونة ،وضع القواعد والمعاي�ي  الفئة باء:  •
 المعلومات واالتصال، والحصول ع� المعرفة نقل التكنولوج�ا، وتكنولوج�ا  الفئة ج�م:  •
 ودراسات األثر ،والتقي�م ،عمل�ات التقدير  الفئة دال:  •
 واإلدارة ،المسائل المؤسس�ة ومن ضمنها الوال�ة الفئة هاء:  •
 4مسائل أخرى الفئة واو:  •

 

 

ي جميع قطاعات ال��بو. وُعممت توص�
شد بالمبادئ واألهداف ات جدول أعمال التنم�ة �ف ي ذلك أن عمل جميع قطاعات ال��بو �س�ت و�عيف

ي جدول أعمال التنم�ة. الموجهة نحو التنم�ة 
ّم، فإن اإلجراءات المتَخ  الواردة �ف

َ
اوح من ومن ث ذة لتنف�ذ توص�ات جدول أعمال التنم�ة ت�ت

وعات واأل�شطة العمل�ة إ� تعم�م مبادئ جدول أعمال التنم�ة.    الم�ش

 من خالل ثمان�ة قطاعات: و�دا
�
وقطاع حق المؤلف والصناعات ؛ وقطاع العالمات والتصام�م؛ قطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي  ر عمل ال��بو حال�ا

ا�ات العالم�ةو  اإلبداع�ة؛ ؛ وقطاع األنظمة اإل�كولوج�ة للمل��ة الفك��ة واالبتكار ؛ وقطاع البن�ة التحت�ة والمنصات؛ قطاع التحد�ات وال�ش
اءات والتكنولوج�ا  . وتغ�ي هذە القطاعات كً� من الوظائف الموضوع�ة واإلدار�ة لل��بو، 5وقطاع التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ة؛ وقطاع ال�ب

ي عال�ي متو  ي أداء مهمة المنظمة، "بناء نظام إ�كولو�ب
ال للمل��ة الفك��ة لتع��ز االبتكار واإلبداع لصالح الجميع"و�ساهم �ف   . 6ازن وفعَّ

                                                
 development/en/agenda/overview.html-nt/iphttps://www.wipo.iالمصدر:  2
 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/1015/wipo_pub_l1015.pdfالمصدر:  3
ي المقام األول إ� إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة.  4

  �ش�ي "مسائل أخرى" �ف
ة  5 ان�ة للف�ت ف نامج والم�ي   https://www.wipo.int/policy/en/pbc/ رابط: ع�ب هذا ال 2022/23ُير�ب االطالع ع� ال�ب
ات�ج�ة المتوسطة األجل ُير�ب االطالع ع�  6  . 2026-2022خطة ال��بو االس�ت

التقن�ةالمساعدة
-14

9-وضع القواعد والمعاي�ي 

9-التكنولوج�انقل 

عمل�ات التقدير 
6-والدراسات 

6-المسائل المؤسس�ة 
1-مسائل أخرى 

https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0305&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0305&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0214&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0214&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0151&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0151&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0151&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0303&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0303&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0396&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0396&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0164&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0164&lang=en
https://www.wipo.int/policy/en/pbc/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373
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 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 
 

 

ي عام واعتمدت لجنة 
وعات �ف ي 2009التنم�ة منهج�ة جدول أعمال التنم�ة القائمة ع� الم�ش ة للحاجة اليت الة للتلب�ة المبا�ش ، وأصبحت أداة فعَّ

ي �مكن أن تحقق النمو  ، ولتج��ب األفكار الجد�دة اليت
�
، ولتقد�م أ�شطة تك��ن ال�فاءات المصممة خص�صا تحددها دولة عضو أو أ���

ي البدا
ت الدول األعضاء هذە المنهج�ة بال�امل خالل مدة االقتصادي. و�ف وعات جدول أعمال التنم�ة، ثم تبنَّ حت األمانة العد�د من م�ش �ة، اق�ت
ة.  حتها الدول األعضاء زمن�ة قص�ي ي اق�ت وعات جدول أعمال التنم�ة اليت ةً  ولم يزد عدد م�ش ف فحسب، بل استمرت هذە  ز�ادًة كب�ي ع� مر السنني

، ح� ال��ادة
�
ي  ثأ�ضا وعات اليت حات الم�ش وع جد�دفيها لجنة التنم�ة  نظرت بلغ متوسط عدد مق�ت ح م�ش ع� األقل خالل كل دورة  ا� واحد ا� مق�ت
  من دوراتها. 

ي تنظر فيها لجنة التنم�ة  ساعد  ومع مرور الوقت، وعات اليت حات الم�ش ا�د من مق�ت ف ي تحد�د العدد الم�ت
وعات جدول أعمال �ف خصائص م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة قدر اإلمكان. التنم�ة. وُصم ي هذە الوث�قة بما يناسب م�ش
وعات الموضحة �ف   مت منهج�ة إدارة الم�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة 44واعُتمد حيت اآلن   من م�ش
�
وعا ف تقد�م خدمات ال��بو  7م�ش ي دول أعضاء مختلفة أو لتحسني

إما للتنف�ذ �ف
وعات جدول أعما ي حالة تصم�م أحد م�ش

ي الدولالمؤسس�ة. و�ف
ي الدولة ل التنم�ة بغرض تنف�ذە �ف

ذ �ف  (الدول العضو  األعضاء، فعادًة ما ُينفَّ
ي تنطبق عليها ااألعضاء ها من البلدان المختارة اليت حته وغ�ي ي اق�ت لة عن ) اليت وع. وتتوفر معلومات مفصَّ لمعاي�ي وتعرب عن اهتمامها بالم�ش

ي القابل للبحث ف�ه
ويف ي الفهرس اإلل��ت

وعات جدول أعمال التنم�ة ونواتجها �ف   . هنا جميع م�ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 2021ن سبتم�ب اعتبارا� م 7

  مة إ� ست فئات.  توص�ة 45يتألف جدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة من  مقسَّ
  ذ نفَّ

ُ
وعات واأل�شطة، وكذلك من ت توص�ات جدول أعمال التنم�ة من خالل الم�ش

ي عمل ال��بو. 
ّم، فقد أصبحت  خالل تعم�م أهدافها ومبادئها األساس�ة �ف

َ
ومن ث

ي صم�م أ�شطة ال��بو. 
 توص�ات جدول أعمال التنم�ة �ف

  .ي االضطالع بمهمة المنظمة
 �سهم جميع قطاعات ال��بو �ف

 
 

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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ي 
وع جدول أعمال التنم�ة : 1الرسم الب�ايف   دورة ح�اة م�ش

 
 

وعات "التقل�د�ة".  وعات جدول أعمال التنم�ة عن دورة إدارة الم�ش ي م�ش
وع واعتمادە ورصدە وتقي�مه �ف وتختلف عمل�ات إطالق فكرة الم�ش

 ما تبدأ الدول األعضاء 
�
وعات جدو فغالبا ي ص�اغة أفكار و إطالق م�ش

وعات بناًء ع� مجاالت ل أعمال التنم�ة، و�نب�ف توص�ات جدول  تلك الم�ش
 بالتعاون الوثيق مع شعبة تنسيق واستلهامها منها.  أعمال التنم�ة

�
 ق��ا

�
حا وع، �جري تط��رها �شكل أ��ب لتصبح مق�ت و�مجرد إطالق فكرة الم�ش

ا وتتسم عمل�ات االعتماد والرصد والتقي�م بطابع ف��د من نوعه، إذ �جب أن تنظر فيها لجنة التنم�ة  فها. جدول أعمال التنم�ة وتحت إ�ش
وع أمام اللجن وع عند اعتمادە، وتتحمل األمانة المسؤول�ة عن نتائج الم�ش ة. وتعتمدها. و�لزم أن توافق الدول األعضاء باإلجماع ع� الم�ش

ي نها�ة المطاف مس
قرر اللجنة �ف

ُ
وعات وت  أن تبدأ األمانة م�ش

�
ي واليتها. و�مكن أ�ضا

وعات جدول أعمال التنم�ة ع� النحو المحدد �ف تقبل م�ش
ذ مرحلتا إطالق الفكرة والتخط�ط بالتنسيق مع القطاعا نفَّ

ُ
ي هذە الحالة، ت

حها حاجة محددة. و�ف ي مق�ت ط أن �ليب ت جدول أعمال التنم�ة، ��ش
ي ال��بو، بينما تظل جمي

.  المعن�ة �ف  ع المراحل الالحقة كما �ي

ح الفقرة    بم��د من التفص�ل كل مرحلة وما ينجم عنها.  2.3وتوضِّ

 

 

 

 

 

إطالق . 1
الفكرة

2  .
/اإلعداد

التخط�ط

عمل�ة . 3
االعتماد من 
جانب الدول 

األعضاء

االستهالل. 4

التنف�ذ. 5

الرصد. 6

اإلغالق. 7

التقي�م. 8

وع جدول دورة  ح�اة م�ش
 أعمال التنم�ة
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 اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة 2.1
 أ�شأت الجمع�ة العامة لل��بو اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة بمجرد اعتماد جدول أعمال التنم�ة. 

 اللجنة بأداء المهام التال�ة: وُعهد إ� تلك 

 توص�ة؛ 45إعداد برنامج عمل لتنف�ذ توص�ات جدول أعمال التنم�ة البالغ عددها  •
 عن تنف�ذ توص�ات جدول أعمال التنم�ة، والتنسيق لهذە الغا�ة مع هيئات ال��بو المعن�ة؛ وتقي�م ومناقشة و�عداد تقار�ر رصد  •
ي قررتها الجمع�ة العامة لل��بو. مناقشة المسائل المتعلقة بالمل��ة الفك�� • ي اتفقت عليها اللجنة، فضً� عن المسائل اليت  ة والتنم�ة اليت

ي ال��بو
ي  8وتتألف اللجنة من جميع الدول األعضاء �ف والمشاركة فيها مفتوحة لجميع المنظمات الحكوم�ة الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة اليت
 إ� الجمع�ة العامة لل��بو. تتمتع بصفة المراقب الدائم لدى ال��بو. و 

�
ي السنة وتقدم تقار�رها وتوص�اتها سن��ا

ف �ف  تجتمع اللجنة مرتني

 :  ما ��ي
�
ي �شمل أ�ضا ي س�اق أداء مهامها، مجموعة متنوعة من القضا�ا المدرجة ع� جدول أعمالها، واليت

 وتتناول اللجنة، �ف

وعات جدول أعمال التنم�ة، فضً� عن األعمال المس •  تقبل�ة المتعلقة بتنف�ذ جدول أعمال التنم�ة؛اعتماد م�ش
ي التقار�ر المرحل�ة،  •

ي جدول أعمال التنم�ة (من خالل النظر �ف
وعات واأل�شطة المدرجة �ف ي تنف�ذ الم�ش

رصد التقدم المحَرز �ف
وعات جدول أعمال التنم�ة)؛  والتقي�م المستقل للتقار�ر، ومناقشة نواتج م�ش

ي التق��ر السنوي الخاص •
ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة؛ النظر �ف

 بمساهمة ال��بو �ف
ي مجال المل��ة الفك��ة؛ •

 مناقشة القضا�ا المتعلقة بالمساعدة التقن�ة �ف
 مناقشة القضا�ا المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والتنم�ة.  •

 
ا� �مكنهم من خالله ط�ح أفكار جد�دة ووضعها موضع  ّم، توفر اللجنة للدول األعضاء من�ب

َ
التنف�ذ، ومناقشة قضا�ا المل��ة الفك��ة ومن ث

  والتنم�ة، ومساءلة المنظمة عن أعمالها المتعلقة بالتنم�ة. 

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

ي ال��بو 3.1
 شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة �ف

�شئت شعبة تنسيق جدول أعمال ال
�
ي عام أ

ي ال��بو. قطاع التنم�ة اإلقل�م�وتتبع اآلن  2008تنم�ة �ف
 بالمسؤول�ات التال�ة: وُعهد إليها ة والوطن�ة �ف

 ت�س�ي جدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة وتنس�قه ورصدە وتنف�ذە؛ )1
 تنسيق المناقشات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والتنم�ة، ع� النحو الذي اتفقت عل�ه لجنة التنم�ة؛ )2
ي س�اق الجمع�ات العامة؛ )3

 ت�س�ي المناقشات المتعلقة بجدول أعمال التنم�ة �ف
ي عمل ال��بو؛ضمان التعم�م  )4

ال لجدول أعمال التنم�ة �ف  الفعَّ
  إذكاء الو�ي بالمسائل المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والتنم�ة.  )5
 

اللجنة لواليتها. وتدير الشعبة عمل�ة تنف�ذ جدول أعمال  أمانة لجنة التنم�ة، وتضمن تأد�ة وتؤدي شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة دور 
ف الدول األعضاء؛ التنم�ة من خالل تنسيق تنف�ذ  المنظمة لتوص�ات جدول أعمال التنم�ة وتعم�م تلك التوص�ات؛ وت�س�ي المفاوضات بني

ي ال��بو واألطراف المعن�ة األ 
ا است�عاب الدول األعضاء �ف ات�ج�ات لمواصلة تنف�ذ جدول أعمال التنم�ة. وتضمن الشعبة أ�ض� اح اس�ت خرى واق�ت

ي تضطلع بها الشعبة متعددة التخصصات.  لمبادئ جدول أعمال التنم�ة. واأل�شطة  والمسؤول�ات اليت

 للعمل�ة والممارسات الموضحة
�
وعات جدول أعمال التنم�ة وفقا حات لم�ش ي ص�اغة مق�ت

ي إطار مسؤول�اتها، الدول األعضاء �ف
 وتدعم الشعبة، �ف

 .( ي
 ف�ما ��ي (الفصل الثايف

 

                                                
ف عليها ع�ب هذا الرابط:  8  / https://www.wipo.int/members/en�مكن التعرُّ

 اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة: 
 ــها ب�سهاماتها� وعات جدول أعمال التنم�ة وتناقشها وت�� حات م�ش  �ستعرض مق�ت
 وعات جدول أعمال التنم�ة وتوجهه  ترصد تنف�ذ م�ش
 قرر إجراءات المتابعة

ُ
وعات جدول أعمال التنم�ة وت م نجاح م�ش  تق�ِّ
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 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة: 
 تؤدي دور أمانة لجنة التنم�ة 
 وعات جدول أعمال التنم�ة وترفع التقار�ر �شأنها إ� لجنة التنم�ة  تضمن تنف�ذ م�ش
  ف الدول األعضاء تعمل ع� ت�س�ي  المفاوضات بني
  ف وتوجهه ف�ما يتعلق بتنف�ذ توص�ات جدول ق عمل أصحاب المصلحة الداخليني  تنسِّ

 أعمال التنم�ة وتعم�مها
 ي مناقشة القضا�ا المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والتنم�ةتعمل ع� ت�س� 
 ترفع مستوى الو�ي بجدول أعمال ال��بو �شأن التنم�ة  
 وعات جدول أعمال التنم�ة حات م�ش  ُ�سدي المشورة للدول األعضاء �شأن إعداد مق�ت
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 : ي
وعات جدول أعمال التنم�ة واعتمادها الفصل الثايف  عمل�ة إعداد م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة، ومسؤول�ات لجنة التنم�ة والدول األعضاء وشعبة تنسيق جدول أعمال  يوضح هذا الفصل عمل�ة إعداد م�ش
وعات جدول أعمال التنم�ة.  ح ألحد م�ش ي �جب الوفاء بها عند إعداد مق�ت  ك�ف�ة الحصول ع�  التنم�ة، والمواع�د النهائ�ة اليت

�
ف أ�ضا وُ�بنيِّ

وعات. المساعدة من ال�  حات الم�ش ي �ستخدمها لجنة التنم�ة عند تقي�م مق�ت ح بعض المعاي�ي اليت   �بو، و�وضِّ

 

 العمل�ة والمسؤول�ات 1.2
وع جدول أعمال التنم�ة، وتقد�مها و�فضَّ  • �د الدول األعضاء مسؤولة عن ص�اغة مسودة أول�ة لمفهوم م�ش ل أن �كون ذلك ع�ب ال�ب

ي 
ويف  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة وتبادل األفكار معها بصورة غ�ي رسم�ة قبل بدء العمل. . و�وَ� بالتشاور مع اإلل��ت

�حة، وتضطلع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة •
وع، بالتشاور مع الدولة العضو (الدول األعضاء) المق�ت ع�  بتقي�م مفهوم الم�ش

، أساس  وع م تعل�قاتوتقدِّ مالءمته لجدول أعمال التنم�ة وغ�ي ذلك من المعاي�ي  . ، وتوافق عل�ه�شأن مفهوم الم�ش

وع،  • وع كاملة. و�عد الموافقة ع� مفهوم الم�ش ي إعداد مسودة م�ش
وقد  �ساعد شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، حسب الطلب، �ف

ي إعداد 
 �ف

�
ك الشعبة أ�ضا وع  هذە المسودةُ��ش ف آخ��ن من المجاالت المعن� المستقب�ي مدير الم�ش ي ال��بو. و/أو موظفني

 ة �ف

وعالو�مجرد إعداد مسودة  • ترسل الدولة العضو (الدول األعضاء) مسودة ورضا الدولة العضو (الدول األعضاء) عن محتواها،  م�ش
وع رس�ي  ح م�ش وع إ� أمانة لجنة التنم�ة كمق�ت ون�ة الم�ش ي شكل مذكرة شف��ة أو رسالة إل��ت

وتتحمل الدولة العضو (الدول  . �ف
ح األعضاء) المسؤول�ة ال�املة عن محتوى  وع. المق�ت   م�ش

وع بوصفه وث�قة رسم�ة من وثائق لجنة التنم�ة.  • ح الم�ش َ مق�ت  وُ�ن�ش

م تعل�قاتها و�سهاماتها  • وع، وتقدِّ ح الم�ش ي مق�ت
 .  وتنظر اللجنة �ف

وع (إذا لزم األمر) أثناء جلسة لجنة و�ساعد شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة الدولة العضو  • ح الم�ش ي تنقيح مق�ت
(الدول األعضاء) �ف

 . التنم�ة نفسها 

وع رسم�ة.  • ح، �صبح وث�قة م�ش ي حالة اعتماد المق�ت
وع. و�ف ح الم�ش صدر اللجنة قرارها �شأن مق�ت

ُ
  وت

وع.  • وع لتنف�ذ ذلك الم�ش ف مدير م�ش وع، ُ�عنيَّ ح الم�ش  و�مجرد اعتماد مق�ت
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ي 
وع جدول أعمال التنم�ة واعتمادە: 2الرسم الب�ايف  عمل�ة إعداد م�ش

 

ح البند  وعات جدول أعمال التنم�ة.  3.2يوضِّ ي إصدار قرارها �شأن م�ش
ي تراعيها اللجنة �ف  االعتبارات الرئ�س�ة اليت

 

 

 

وع جدول أعمال التنم�ة ) الدول األعضاء(ترسل الدولة العضو : الخطوة األو� إ� أمانة لجنة التنم�ة ) 1النموذج (مفهوم م�ش
ي ) شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة(

ويف �د اإلل��ت .ع�ب ال�ب
ي 

 من انعقاد جلسة اللجنة120قبل : الموعد النهايئ
�
.  يوما

وع، وتناقشه مع الدولة العضو : الخطوة الثان�ة حته) الدول األعضاء(�ستعرض الشعبة مفهوم الم�ش ي اق�ت .  ، وتوافق عل�هاليت

وع المتفق عل�ه، �ساعد الشعبة الدولة العضو : الخطوة الثالثة ي إ) الدول األعضاء(بناًء ع� مفهوم الم�ش
عداد مسودة �ف

وع  ي إطار عمل�ة إعداد مسودة ا). 2النموذج (الم�ش
ي تقد�م إسهامات �ف

ي ال��بو �ف
ك الشعبة مجاالت أخرى �ف �ش

ُ
وعوقد � .  لم�ش

.المسؤول�ة ال�املة عن محتوى الوث�قة) الدول األعضاء(وتتحمل الدولة العضو 

وع إ� أمانة اللجنة بوصفها مق�ت ) الدول األعضاء(ترسل الدولة العضو : الخطوة الرابعة �حة مسودة الم�ش
وع المق�ت ح م�ش

ون�ة ي شكل مذكرة شف��ة أو رسالة إل��ت
 �ف

�
.  رسم�ا

ي 
 من اجتماع اللجنة 60قبل : الموعد النهايئ

�
ي (يوما

).تار�ــــخ الن�ش القانويف

م تعل�قاتها و�سهاماتها: الخطوة الخامسة وع، وتقدِّ ح الم�ش ي مق�ت
.  تنظر اللجنة �ف

ي الرد ع� تعل�قات اللجنة) الدول األعضاء(تدعم الشعبة الدولة العضو : الخطوة السادسة
.أثناء جلسة اللجنة �ف

وع: الخطوة السابعة ح الم�ش صدر اللجنة قرارها �شأن مق�ت
ُ
و . ت ح، �صبح وث�قة م�ش ي حالة اعتماد المق�ت

.  ع رسم�ةو�ف

وع لتنف�ذە:  الخطوة الثامنة ف الشعبة مدير م�ش عنيِّ
ُ
وع، ت .بمجرد اعتماد اللجنة للم�ش
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 ك�ف�ة االستفادة من مساعدة ال��بو  2.2
وع بأ�ملها  9التنسيق الرئ�س�ةتؤدي شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة دور جهة  و�شمل ذلك  . مع الدول األعضاء خالل عمل�ة إعداد الم�ش

ي ال��بو للحصول ع� مختلف اإلسهامات الالزمة ل
وع والتنسيق الداخ�ي مع الُشعب األخرى المعن�ة �ف ح الم�ش وع، ومنها لتقي�م جدوى مق�ت م�ش

ان�ة  ف وع. اإلسهامات المتعلقة بقضا�ا تقي�م المخاطر وم�ي   الم�ش

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

ي تت 3.2
وعات جدول أعمال التنم�ةالممارسة اليت ي اعتماد م�ش

  بعها لجنة التنم�ة �ف
ات، منها  ف ي مجال المساعدة التقن�ة بعدة م�ي

ف أ�شطة ال��بو �ف أنها تنص التوص�ة األو� من توص�ات جدول أعمال التنم�ة ع� أنه "�جب أن تتم�ي
ف االعتبار األول��ات واالحت�اجات الخاصة بالبلدان النام�ة والبلدان األقل نموا�  ،وشفافة ،وقائمة ع� الطلب ،موجهة نحو التنم�ة و�ي تأخذ بعني

امج.  ي أطر زمن�ة الستكمال ال�ب
ي إدراج األ�شطة �ف

ي الدول األعضاء، و�نب�ف
 ع� وجه الخصوص، فضً� عن مختلف مست��ات التنم�ة المحققة �ف

ي أن �كون تصم�م برامج
ي هذا الصدد، ينب�ف

 المساعدة التقن�ة وآل�ات �سل�مها وعمل�ات تقي�مها خاصة بكل بلد".  و�ف

وعات جدول أعمال التنم�ة وت ه توص�ات جدول أعمال التنم�ة م�ش ق لجنة التنم�ةو�ينما توجِّ معاي�ي إضاف�ة للنظر  ضمن غرضها التنموي، تطبِّ
وعات جدول أعمال التنم�ة حات م�ش ي مق�ت

 . 10�ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  : ي

ويف �د اإلل��ت  developmentagenda@wipo.int �مكن التواصل مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة ع�ب ال�ب
ي ُجمعت المعاي�ي  10

اء الذين ساهموا �ف التال�ة من خالل دراسة مكتب�ة وجوالت مكثفة من المشاورات مع ممث�ي الدول األعضاء، والخ�ب
وعات جدول أعمال التنم�ة.  وعات جدول أعمال التنم�ة، ومديري م�ش   م�ش

  ي أمانة ال��بو ف�ما يتعلق ب�عداد
شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة �ي جهة االتصال والتنسيق الوح�دة �ف

وعات جدول أعمال التنم�ة ي لمجاالت عمل ال��بو األخرى إحالة الدول األعضاء إ� هذە م�ش
 . و�نب�ف

 الشعبة المعن�ة. 
  ي الوقت المناسب من الشعبة، فستكون العمل�ة بأ�ملها إذا قررت الدول األعضاء

الحصول ع� دعم شامل �ف
ي الخطوات من األو� إ� الرابعة وكذلك الخطوة السابعة).   والمواع�د النهائ�ة إلزام�ة

(ع� النحو الموضح �ف
وع جدول أعمال التنم�ة، والنموذج  1النموذج  : إلزا�ي  التال�ة استخدام النماذج وع  2مفهوم م�ش ح م�ش قالب لمق�ت

 جدول أعمال التنم�ة. 

 

ي تطبقها 
 اللجنة: المعاي�ي اليت

وع مع توص�ة واحدة أو عدة توص�ات لجدول أعمال التنم�ة.  • ح الم�ش  تواؤم مق�ت

ي إطار مجاالت عمل  •
وعات جدول أعمال التنم�ة السابقة أو الدعم المقدم بالفعل �ف  انتفاء االزدواج�ة مع م�ش

 ال��بو العاد�ة. 

وع.  • ح الم�ش  اإلشارة الواضحة إ� منافع مق�ت

ي �مكن من خاللها الب�ان الواضح للنهج  • وع؛ وتوضيح الدعم الالزم؛ وتجل�ة الط��قة اليت ح لتحقيق أهداف الم�ش المق�ت
 ترجمة الدعم إ� المنافع المتوقعة. 

وع �شكل واق�ي من خالل النواتج المخطط لها.  •   تقي�م ك�ف�ة الحصول ع� النت�جة المتوقعة من الم�ش

ي  •
م �ف ي البلدان األخرى، وك�ف �مكن أن يؤدي تكرار تقي�م إمكان�ة توسيع وتكرار الدعم المقدَّ

وع �ف س�اق أ�شطة الم�ش
ي 

ي اإلمكان�ات والموارد الالزمة لتكرار األ�شطة التج��ب�ة �ف
. و�عبارة أخرى، النظر �ف

�
هذا الدعم إ� منافع أوسع نطاقا

 بلدان أخرى و / أو لتنف�ذ الم��د من األ�شطة. 

وع بعد انتهائه (استدامة النتائج).  تقي�م ك�ف�ة الحفاظ ع� المنافع الناتجة •  عن الم�ش

وعات تتما�ش مع مبادئ اإلدارة   ممارسات ج�دة إلدارة الم�ش
�
عد معظم معاي�ي الجودة الرسم�ة وغ�ي الرسم�ة المذكورة آنفا

ُ
وت

ف الثالث والرابع.  ي الفصلني
ي ال��بو، والواردة �ف

 القائمة ع� النتائج الُمتَبعة �ف

 

mailto:developmentagenda@wipo.int
mailto:developmentagenda@wipo.int
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ي إجراء المشاورات غ�ي الرسم�ة 4.2
ي تتبعها لجنة التنم�ة �ف

 الممارسة اليت
حات حات ال تتبع اللجنة ممارسة راسخة لتوسيع نطاق مق�ت ي مق�ت

ل أن تأيت وعات لتشمل مجموعة أوسع من الدول األعضاء، وُ�فضَّ م�ش
ن قابل�ة توسيع نطاق وعات من مناطق جغراف�ة مختلفة. ومن شأن ذلك أن ُ�حسِّ ذ �شدة أن تجري الم�ش . وُ�حبَّ

�
�ر سابقا

ُ
وع، كما ذ الدولة  الم�ش

حة مشاورات مع الدول األعضاءالدول األ ( العضو  �
 لتنظر فيها المن مختلف المجموعات اإلقل�م�ة قبل تقد�م وث�قة  عضاء) المق�ت

�
وع رسم�ا م�ش

 اللجنة. 

: المجموعة األف��ق�ة، ومجموعة بلدان آس�ا والمح�ط الهادئ، ومجموعة بلدان أورو�ا الوس�  وتضم ال��بو سبع مجموعات إقل�م�ة، �ي
، والمجموعة باء (مجموعة البلدان المتقدمة  ف ق�ة، والصني والبلطيق، ومجموعة بلدان آس�ا الوس� والقوقاز، ومجموعة بلدان أورو�ا ال�ش

 . ي )، ومجموعة بلدان أم��كا الالتين�ة وال�ار�يب
�
 اقتصاد�ا

ها وستتيح هذە المشاورات لل ي قد تث�ي احها داخل اللجنة، ومعالجة الشواغل اليت حة حشد دعم أوسع الق�ت �
دولة العضو (الدول األعضاء) المق�ت

ي ُ�حتمل أن تكون مهتمة به. و�مكن لشعبة تنس وع لدى البلدان األخرى اليت ح الم�ش و�ــــج لمق�ت ي مرحلة مبكرة، وال�ت
يق الدول األعضاء األخرى �ف

 مشورة عمل�ة �شأن هذە العمل�ة غ�ي الرسم�ة.  جدول أعمال التنم�ة تقد�م

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تضم ال��بو سبع مجموعات إقل�م�ة؛  
  حة مشاورات مسبقة مع الدول األعضاء من مجموعات�

ذ أن تجري الدولة العضو (الدول األعضاء) المق�ت ُ�حبَّ
  إقل�م�ة مختلفة من أجل: 

o وع؛ ح الم�ش  حشد دعم أوسع لمق�ت
o  ي مرحلة مبكرة؛معالجة

ها الدول األعضاء األخرى �ف ي قد تث�ي  الشواغل اليت
o وع وز�ادة اهتمام الدول األعضاء به؛ ح الم�ش و�ــــج لمق�ت  ال�ت
o  .وع من جانب لجنة التنم�ة ح الم�ش  ضمان التعج�ل باعتماد مق�ت

  .مكن لشعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة تقد�م المشورة أو الدعم أثناء هذە العمل�ة� 
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وع جدول أعمال التنم�ة الفصل الثالث:    إعداد م�ش
ي 

وع : 3الرسم الب�ايف  من ط�ح الفكرة وصوً� إ� وث�قة الم�ش

 

 
 

ح أعالە. غ�ي  مالحظة:  ي الدائري الموضَّ
اء من الرسم الب�ايف ي األجزاء الخ�ف

ن مشاركة شعبة أقد تختار الدول األعضاء تجاوز الخطوات الواردة �ف
ي الخطوات ال

حةتنسيق جدول أعمال التنم�ة إلزام�ة �ف ي األجزاء الزرقاء.  موضَّ
  �ف

وع جدول أعمال التنم�ة؟ 1.3  ما هو م�ش
وع جدول أعمال  ي يهدف إ� إ�شاء منتج أو خدمة أو نت�جة معينة. م�ش وعات األخرى، هو تعهد زميف ق ع� كل  التنم�ة، مثل جميع الم�ش

�
وُ�طل

وعات.  ي إطار مصطلحات إدارة الم�ش
 ذلك نتائج �ف

ي أحد مكاتب المل��ة الفك��ة (نظام، أو برمج�ات، 
وعات، إعداد نظام لتسج�ل العالمات التجار�ة �ف أو تدر�ب فاح�ي العالمات ومن أمثلة الم�ش

، و�طالق الدورة).  ف  التجار�ة) أو إعداد دورة عن المل��ة الفك��ة إلحدى الجامعات (المناهج الدراس�ة، وتدر�ب المعلمني

وعات، ومن أمثلتها �سج�ل أحد مكاتب المل��ة الفك��ة للعالمات التجار�ة أو تدر�س دورة عن المل��ة ا عد األ�شطة العاد�ة م�ش
ُ
 لفك��ة وال ت

ي الجامعة. 
 �ف

ي تنفذها ال��بو
وعات اليت :  الم�ش ي

  تتسم عادًة باآليت

  ي تحقيق نت�جة (نتائج) متوقعة لل��بو
 . �سهم �ف

  
ً
ة النطاق بوجه عام مقارنة وعات األخرى الموجهة نحو التنم�ة (تبلغ ق�متها التق��ب�ة  صغ�ي  . فرنك س���ي) 500,000بالم�ش

  ان�ة ف  . والصناديق االستئمان�ة ،واألموال االحت�اط�ة ،العاد�ة�مكن تم��لها من الم�ي
  ف ف ثنائيتني تني ف ف�ت  . �مكن أن تمتد ف�ما بني
 (ع� سب�ل المثال، لجنة التنم�ة، الجمع�ات العامة، المدير العام) ستلزم متطلبات اعتماد مختلفة� . 

 

تعتمدها لجنة التنم�ة•
ف شعبة تنسيق ج• عنيِّ
ُ
دول ت

وع  أعمال التنم�ة مدير م�ش
وع ورف ع لبدء تنف�ذ الم�ش

ف�ه تقار�ر عن التقدم المحَرز 
إ� لجنة التنم�ة

عّدها شعبة تنسيق ج•
ُ
دول ت

أعمال التنم�ة بالتعاون مع
)ءالدول األعضا (الدولة العضو 

الدول(تقدمه الدولة العضو •
دول لشعبة تنسيق ج) األعضاء

ة أعمال التنم�ة إلجراء مناقش
مبدئ�ة حول جدواە ومالءمته

مفهوم . 1
وع جدول  م�ش

ةأعمال التنم�

مسودة . 2
وع جدول  م�ش

ةأعمال التنم�

ح . 3 مق�ت
وع جدول  م�ش

ةأعمال التنم�

وث�قة . 4
وع جدول  م�ش

ة أعمال التنم�
م إ� لجنة  • �قدَّ

التنم�ة لمناقشته 
 واعتمادە 
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 : ي
 باآليت

ً
وعات جدول أعمال التنم�ة تتسم عادة  م�ش

 

 
 

وعات جدول أعمال التنم�ةدورة ح�اة  2.3  م�ش
وعات جدول أعمال التنم�ة لها دورة ح�اة تتكون من مراحل مختلفة كما هو ال وعات األخرى. م�ش ي جميع الم�ش

ي وع� حال �ف
النحو المذكور �ف

وع جدول أعمال الت ، تتسم1.1الفقرة  التنم�ة) بدور مهم خصائص معينة، ح�ث تضطلع الدول األعضاء (من خالل لجنة نم�ة بمراحل م�ش
ي م

وعات جدول أعمال التنم�ة:  راحل االعتماد والرصد والتقي�م. للغا�ة �ف   وف�ما ��ي وصف موجز لجميع مراحل دورة ح�اة م�ش

وع:  �حة تحدث هذە المرحلة عندما تفكر الدولة العضو (الدول األعضاء)  إطالق فكرة الم�ش
ح وتقدِّ المق�ت ي مق�ت

وع �ف  شعبةإ� م مفهوم الم�ش
وع، وتحد�د أصحاب المصلحة  ح الحاجة إ� مثل هذا الم�ش وع ل�ش  للم�ش

�
 منطق�ا

�
ِعّد الدولة العضو أساسا

ُ
تنسيق جدول أعمال التنم�ة. وت

وع بتوص�ات جدول أعمال التنم�ة، إذ  شد مفهوم الم�ش ي أن �س�ت
وع. و�نب�ف ات�ج�ة �سل�م الم�ش وع، وتحد�د اس�ت ف هدف الم�ش ، وتعيني ف  الرئ�سيني

حإنها  ي صم�م جميع أفكار ومق�ت
وعات جدول أعمال التنم�ة. �ف وعو�نتج عن هذە المرحلة مفهوم ات م�ش ش س) الذي 1(النموذج  الم�ش

َ
يناق

 بم��د من التفص�ل مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة. 

وع:  وع/التخط�ط للم�ش ي هذە إعداد الم�ش
ه الشعبة الدولة  تضطلع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة بدور مهم للغا�ة �ف المرحلة. وستوجِّ

حة خالل هذە المرحلة، إذا طلبت ذلك، وس �
وع، مثل االنخراط مع تالعضو (الدول األعضاء) المق�ت تطرق إ� م��د من تفاص�ل تخط�ط الم�ش

ي تحقيق النتائج 
وع �ف ي المنظمة، و�براز ك�ف�ة مساهمة الم�ش

وع �ف ، وتحد�د أ��� المجاالت المعن�ة بتنف�ذ الم�ش ف ي أصحاب المصلحة المعينني اليت
وعات واأل�شطة ضمن جدول أعمال  تتوقعها ال��بو  ە من الم�ش  الدولة العضو (الدول ومدى ارتباطه بغ�ي

�
التنم�ة. وستساعد الشعبة أ�ضا

وع ش وع خالل هذە المرحلة. و�نتج عن هذە المرحلة وث�قة م�ش ي بناًء ع� نواتج الم�ش وع والجدول الزميف ان�ة الم�ش ف ي إعداد م�ي
املة األعضاء) �ف
 ). 2(النموذج 

ي س�اق لجنة �جب أن توافق الدول األعضا  عمل�ة االعتماد من جانب الدول األعضاء: 
وعات جدول أعمال التنم�ة �ف ء باإلجماع ع� جميع م�ش

اح إدخال  اق�ت
�
ز  التنم�ة. و�مكن للدول األعضاء أ�ضا �ب

ُ
ي أن ت

ح، و�نب�ف وع مق�ت وع تعد�الت ع� م�ش  .   تلك التعد�الت الوث�قة النهائ�ة للم�ش

 

 

 

 

 �مكن
�
حقق منجزا

ُ
ت

مالحظته وق�اسه 
)الناتج(

تتضمن أ�شطة محددة
قة ومخطط ل ها منسَّ

حققوُمدارة
ُ
بح�ث ت

و   للم�ش
�
 محددا

�
عهدفا

اء لها توار�ــــخ بدء وانته
اإلطار (محددة بوض�ح 

ي  )الزميف

ان�ة محددة  ف لها م�ي
إسهامات الموارد (

�ة )المال�ة والب�ش

ذ من خالل ه� نفَّ
ُ
كل ت

وعات �قودە  إدارة م�ش
وع مدير الم�ش
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ي 
وع جدول أعمال التنم�ة : 1الرسم الب�ايف  دورة ح�اة م�ش

 

 
 

وع:  وع (إذا كان  استهالل الم�ش وع من خالل �شك�ل ف��ق الم�ش ف تنف�ذ الم�ش وع المعنيَّ وع، يبدأ مدير الم�ش بعد اعتماد لجنة التنم�ة للم�ش
وع، خالل هذە المرحلة، البلدان المستف� �ة إضاف�ة). و�ختار مدير الم�ش وع �ستلزم موارد ��ش وع بالتشاور مع شعبة تنسيق الم�ش دة من الم�ش

وع التقدم بطلب من خالل ملء  نم�ة و�ناًء ع� المعاي�ي الواردةجدول أعمال الت وع. و�مكن للدول األعضاء المهتمة بالم�ش ي وث�قة الم�ش
�ف

ي كل بلد مستف�د (أي خطة تنف�ذ 5النموذج 
لة باأل�شطة واألول��ات �ف وع مع البلدان المستف�دة المختارة قائمة مفصَّ . وسُ�ِعّد مدير الم�ش

وع ع� المستوى الُقطري). و�نتج عن هذە المرح وع (النموذج الم�ش وع �عمل 4لة إصدار تق��ر عن استهالل الم�ش  ) وه�كل إلدارة الم�ش
  بكامل طاقته. 

وع:  وع والمستف�د تنف�ذ الم�ش ي يتحمل خاللها كٌل من مدير الم�ش وع �ي أطول المراحل. إنها المرحلة اليت ن مسؤول�ة يمرحلة تنف�ذ الم�ش
وع ونتائجه. ولضمان �سل�م هذە  ي قد تؤثر ع� تنف�ذ تحقيق نواتج الم�ش وري إجراء تقي�م دوري للمخاطر اليت المرحلة �سالسة، من ال�ف

وع.  ات�ج�ات التخف�ف من وطأتها. و�نتج عن هذە المرحلة تحقيق نواتج الم�ش وع و�عداد اس�ت   الم�ش

وع:  وعات تنف�ذا�  رصد الم�ش وع طوال مدته بال�امل للتأ�د من تنف�ذ الم�ش تحقيق األ�شطة و  أن تنف�ذ  ج�دا� ومنمن المهم رصد تنف�ذ الم�ش
ي المسار الصحيح. النواتج 

م  �س�ي �ف ي نها�ة المطاف، و�قدِّ
وعات جدول أعمال التنم�ة، تضطلع لجنة التنم�ة بعمل�ة الرصد �ف و�النسبة لم�ش

 إ� اللجنة. و�اإل 
�
 سن��ا

�
وع تق��را� مرحل�ا م مدمدير الم�ش ي أن �قدِّ

وع تقار�ر دور�ةضافة إ� التق��ر السنوي، ينب�ف ي  ير الم�ش
عن التقدم المحَرز �ف

وع إ� شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، مع �سل�ط الضوء تحد�دا� ع� أي تأخ�ي  ي  أو صع��ات.  اتتنف�ذ الم�ش
ولت�س�ي هذە العمل�ة، ينب�ف

وع استخدام نموذج الرصد (المرفق    ). 6(النموذج  مرحل�ة دور�ة إ� لجنة التنم�ة م تقار�ر ). و�نتج عن هذە المرحلة تقد�2للشعبة ومدير الم�ش

إطالق الفكرة

/اإلعداد
التخط�ط

عمل�ة 
االعتماد من 
جانب الدول 

األعضاء

االستهالل

التنف�ذ

الرصد

اإلغالق

التقي�م

وع جدول  دورة ح�اة م�ش
 أعمال التنم�ة
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وع:  وع�  إغالق الم�ش وعَ  �غلق مدير الم�ش ي نها�ة تنف�ذە عن ط��ق الم�ش
ي  �ف

بالتنسيق مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة.  إجراء تقي�م ذايت
وع  وع ونتائجه الرئ�س�ة، وتحد�د معدل تنف�ذ الم�ش و�جب أن �سلط هذە المرحلة الضوء ع� الدروس الرئ�س�ة المستفادة أثناء تنف�ذ الم�ش

وع المتوقعة. و�نتج عن هذە المرحلة تق��ر إنجاز (النموذج  ان�ة الم�ش ف .  )، يتضمن7بناًء ع� م�ي ات�ج�ة للن�ش   متابعة موجزة واس�ت
 

وع:  وع وا�ساقه وفعاليته وكفاءته واستدامته.  ضطلع جهة خارج�ة ب�جراء التقي�م. ت تقي�م الم�ش وُ�جَرى التقي�م من خالل تقدير مالءمة الم�ش
ف  م التقي�مات استنتاجات ومجموعة من التوص�ات للتحسني ي اعتماد  ،وتقدِّ ي مرحليت

ط الضوء ع� الدروس المستفادة. وكما هو الحال �ف
�
و�سل

ي نها�ة المطاف إجراءات ال
م تق��ر التقي�م الذي أعدته جهة خارج�ة إ� لجنة التنم�ة لتنظر ف�ه، وتقرر اللجنة �ف وع ورصدە، �قدَّ  متابعة. الم�ش

 . ي   و�نتج عن هذە المرحلة إصدار تق��ر التقي�م الخار�ب
 

 قاط الرئ�س�ة: الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع جدول أعمال التنم�ة 3.3 ل لوضع مفهوم م�ش  النهج المفصَّ
 

ذ أن تتبعها الدول ي ُ�حبَّ وع  ةيوضح الشكل الوارد أدناە المراحل األر�ــع اليت وع عند وضع مفهوم م�ش حة للم�ش �
العضو (الدول األعضاء) المق�ت

ي عمل�ة إعداد واعتماد 
ف األو� والثان�ة �ف وع جدول أعمال التنم�ة الخطوتني ف جدول أعمال التنم�ة (�مثل وضع مفهوم م�ش وع الموضحتني  الم�ش

ي 
ي الرسم الب�ايف

 ). 2�ف

 

  ي يهدف إ� إ�شاء منتج أو خدمة وعات األخرى، هو تعهد زميف وع جدول أعمال التنم�ة، مثل جميع الم�ش م�ش
 أو نت�جة معينة. 

  وعات، ومن أمثلتها �سج�ل أحد مكاتب المل��ة الفك��ة للعالمات التجار�ة أو عد األ�شطة العاد�ة م�ش
ُ
ال ت

ي 
  الجامعة. تدر�س دورة عن المل��ة الفك��ة �ف

  وعات جدول أعمال إطالق الفكرة، والتخط�ط،  مراحل:  8ال��بو �شأن التنم�ة من تتألف دورة ح�اة م�ش
 واالعتماد، واالستهالل، والتنف�ذ، والرصد، واإلغالق، والتقي�م. 

  حة مع ال��بو لالتفاق ع� مفهوم الم�ش�
وع بأن تعمل الدولة العضو (الدول األعضاء) المق�ت وع يبدأ الم�ش

وع.  ح الم�ش  وص�اغة مسودة مق�ت
  .وع ح الم�ش ي إعداد مق�ت

 �مكن أن �ساعد شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة �ف
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ي أن يتضمن مفهوم 
وعينب�ف : المعلومات التال الم�ش

�
ي كل مرحلة من المراحل المذكورة آنفا

  �ة �ف

وع   اسم الم�ش
ز إض ذ أن ُي�ب وع) افة اسم (ُ�حبَّ  االسم المنفعة الرئ�س�ة للم�ش

المرحلة 
  األو�

وع و  تحد�د التحدي الذي يواجهه الم�ش ي للم�ش
 عواألساس المنط�ت

ي الذي �ستند إل�ه 
ي لألساس المنط�ت

وعينب�ف شد بتوص�ات جدول أعمال التنم�ة.  الم�ش ي أن يتناول  أن �س�ت
و�نب�ف

  النقاط التال�ة: 

ي سيتصدى لها ما التحد�ات المتعلقة با )1 وع؟ لمل��ة الفك��ة اليت  ما هو الوضع الراهن و  الم�ش
ي تجعله غ�ي ُمرض�   ؟وما األسباب اليت

المشكلة) وك�ف �مكن أن ما األسباب ال�امنة وراء التحدي المتعلق بالمل��ة الفك��ة (تحل�ل  )2
ح؟ وع المق�ت  �عالجها الم�ش

ح  )3 شد بها مق�ت ي �س�ت وعما �ي توص�ات جدول أعمال التنم�ة اليت ي الم�ش  ، وك�ف سُ�ليب
 تلك التوص�ات؟

 

المرحلة 
  الثان�ة

 تحد�د أصحاب المصلحة
ي  ا�ها  ُتحدد هذە المرحلة الجهات الفاعلة الرئ�س�ة المعن�ة أو اليت ي  �جب إ�ش

وع لضمان تحقيق هدفه�ف  . الم�ش

 : ف اك أصحاب المصلحة المعنيني وع للتأ�د من أن  إ�ش ي احت�اجات المستف�دين (أي الم�ش نه مالئم للفئة أ�ليب
المستهدفة)، �جب تحد�د التحدي (المرحلة األو�) والنتائج المتوقعة (المرحلة الثالثة) بالتشاور مع الجهات المعن�ة 

 معن�ة ( أي أصحاب المصلحة). أو من المحتمل أن تكون 

ي  نا مرحلة تحد�د أصحاب المصلحة بالجهات اليت ا�ها  وتخ�ب ي  �جب إ�ش
وع�ف والجهات المحتمل استفادتها منه،  الم�ش

 ومن أمثلتها: 

ف من حقوق المل��ة  • السلطات ع� مستوى الدول األعضاء (ع� سب�ل المثال، السلطة المسؤولة عن حق معني
وع الفك��ة (العالمات التج اءات وحق المؤلف، وما إ� ذلك)، والوزارات المختصة إذا كان الم�ش ار�ة وال�ب

 �ستهدف صناعات معينة، وما إ� ذلك)
 المؤسسات األ�اد�م�ة •
 الغرف التجار�ة •
 المنظمات غ�ي الحكوم�ة المعن�ة •

المرحلة 
األو�

وعصدى لهتحد�د التحدي الذي �جب أن يت• الم�ش
وع• ي للم�ش

وصف األساس المنط�ت

المرحلة 
الثان�ة

ل ألصحاب المصلحة • التحد�د المفصَّ

المرحلة 
الثالثة

وع • وصف أهداف الم�ش

المرحلة 
الرابعة

ات�ج�ة التسل�م • )�د النواتج واأل�شطة الرئ�س�ة(وصف اس�ت
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ي  •
ي يتعلق عملها بمواضيع مماثلة (�مكن أن تقدم شعبة تنسيق جدول أعمال  ال��انات الداخل�ة �ف ال��بو اليت

ي هذا الصدد)
 التنم�ة إرشادات �ف

ي إطار منظومة األمم المتحدة •
ي تعمل �ف ي بعض الحاالت، المنظمات الدول�ة األخرى، ومنها المنظمات اليت

  �ف
ي القطاع الخاص •

 أصحاب المل��ة الفك��ة أو مستخدموها �ف
 

لمرحلة ا
 الثالثة

وع   هدف (أهداف)/نت�جة (نتائج) الم�ش
ي المرحلة األو�، أو بعبارة أخرى، ما الذي ترغب 

ئ بعد معالجة المشكلة المحددة �ف توضيح الوضع المستقب�ي النا�ش
وع؟ ي تحق�قه من خالل هذا الم�ش

  �ف
 

وع أو نت�جته، حاول تحد�د هدف مالحظة مهمة:  ا للجميع.  واحد عند ص�اغة هدف الم�ش وع �كون واضح� للم�ش
ها من والِحظ أن أ�شطة تك��ن ال�فاءات والندوات وحلقات العمل وال��ارات الدراس�ة و"المساعدة التقن�ة"  وغ�ي

وع. و متوقعة) لاأل�شطة ل�ست نتائج (نتائج  وع �دعم لم�ش األ�شطة من أجل تحقيق أهدافه، ول�نها ل�ست الم�ش
ي حد ذاتها. 

 �ف
�
 هدفا

 

المرحلة 
  الرابعة

ات�ج�ة التسل�م   اس�ت
ات�ج�ة التدخل،  وع، أو اس�ت ات�ج�ة �سل�م الم�ش ي المرحلة األو�  ك�ف�ةتوضح اس�ت

د �ف التغلب ع� التحدي المحدَّ
وع.  ي المرحلة الثالثة. و�ي جوهر أي م�ش

دة �ف ات�ج�ة التدخل الق��ة  لتحقيق النت�جة المتوقعة المحدَّ وتضمن اس�ت
وعات للدعم المناسب بالط��قة الصح�حة. تقد�م الم  �ش

ات عوتصف سلسلة النتا �ج�ة التدخل بوصفها سلسلة نتائج. وُتعَرض اس�ت
َّ
ي ُيتوق أن تؤدي إ�  ئج سلسلة األحداث اليت

ي ترجمة المدخالت إ� أ�شطة، واأل�شطة إ� نواتج، 
التغي�ي المقصود (النت�جة). و�تمثل المفهوم األسا�ي �ف

ي تحقيق النتائج، و��شاء النتائج لألثر. 
ي أن تج�ب السلسلة عن األسئلة التال�ة:  ومساهمة النواتج �ف

  و�نب�ف

ئ  • ي ُتن�ش   النواتج) الالزمة لتحقيق النت�جة (النتائج) المتوقعة؟ما �ي النواتج (المنجزات) واأل�شطة (اليت
وع ك�ف س�حقق  •  النواتج المتوقعة من خالل أ�شطته، وك�ف ستحقق النواتج النت�جة الم�ش

 (النتائج) المتوقعة؟

وع جدول أعمال  مالحظة مهمة:  اً�، �جب أن ُ�حققل�ي �كون م�ش ف  التنم�ة فعَّ نواتج، اعتمادا� ع�  5و 3ما بني
وع ومدته ومواردە. ن  طاق الم�ش
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وعات 4.3   أمثلة لمفاه�م الم�ش
اءات ألن األبحاث ال ر �س��ق ال�ب

َّ
ي أرض الواقع. فع� سب�ل المثال، قد يتعذ

ي تج��ــها عادًة ما تكون المشا�ل واألسباب ال�امنة أ��� تعق�دا� �ف يت
ف ال�ب  اءة إ� مهارات ر�ادة األعمال، وعدم إتاحة االستثمار من أجل تثمني اءة، الجامعات ل�ست موجهة نحو السوق، و�سبب افتقار صاحب ال�ب

 وما إ� ذلك. وف�ما ��ي أر�عة أمثلة ألغراض التوضيح.  

اءات  المثال األول:  ف �س��ق ال�ب ي تج��ــها الجامعات المتحصلةتحسني
 من خالل األبحاث اليت

ي أدناە التدرج من تحد�د المشكلة إ� توف�ي حل: 
 يوضح الجدول الب�ايف

  تحل�ل المشكلة
(توضيح التحدي واألسباب ال�امنة 

وجود هذا التحدي (المرحلة وراء 
 األو�))

تحد�د أصحاب 
المصلحة (المرحلة 

 الثان�ة)

ات�ج�ة التسل�م  اس�ت
(توضيح الُسُبل الممكنة 

للتغلب ع� التحدي 
 (المرحلة الرابعة))

النت�جة المتوقعة (توضيح 
ّم ما 

َ
ن المتوقع، ومن ث التحسُّ

وع  سيبدو عل�ه الوضع بعد م�ش
حلة جدول أعمال التنم�ة (المر 

 الثالثة))

ي تبتكرها  المشكلة:  اعات اليت االخ�ت
الجامعات محم�ة بموجب براءات 

اءات ال �ستفاد منها (ال   ول�ن ال�ب
 يتم �س��قها). 

 
عدم وجود  السبب (األسباب): 

ف والمؤسسات  عني ف المخ�ت عالقة بني
اعات.  ي �مكنها �س��ق االخ�ت  اليت

مكاتب المل��ة 
الفك��ة؛ 

والمؤسسات 
الحكوم�ة؛ 

  والجامعات؛
والمستف�دون من 

خدمات مكاتب 
المل��ة الفك��ة؛ 

  والباحثون. 

ات�ج�ة  اس�ت
  التدخل: التسل�م/ 

ي  المحتملةتحد�د النواتج  اليت
ي 
 تحقيق �مكن أن �ساعد �ف

النت�جة المتوقعة من 
وع.  ع� سب�ل المثال، الم�ش

إعداد مجموعة أدوات، أو 
دل�ل �شأن �س��ق المل��ة 

 الفك��ة أو كليهما للجامعات. 
األ�شطة الالزمة  وصف

ع� سب�ل  لتحقيق النواتج. 
المثال، تقد�م تدر�ب ع� 

�س��ق المل��ة الفك��ة 
ي الجامعات. 

ف �ف  للباحثني

ف الم��د من  النت�جة:  تثمني
ي تنتجها الجا اءات اليت معات ال�ب

ي تم �س��قها  اءات اليت (عدد ال�ب
 واإليرادات المحققة). 

 : ي
اعات المثال الثايف ف كات للعالمات التجار�ة للحد من ال�ف  ز�ادة �سج�ل ال�ش

التحدي المطلوب التغلب عل�ه، 
 وتحل�ل المشكلة
 (المرحلة األو�)

تحد�د أصحاب 
  المصلحة

 (المرحلة الثان�ة)

ات�ج�ة التسل�م  اس�ت
 الرابعة)(المرحلة 

 النت�جة المتوقعة: 
ي يتوقع أن �حققها  (النت�جة اليت

ن الوضع،  وع = تحسُّ الم�ش
 المرحلة الثالثة)

ازد�اد نزاعات المل��ة  المشكلة: 
الفك��ة ف�ما يتعلق بأسماء 

  العالمات. 
 

صع��ة  السبب (األسباب): 
عن  الحصول ع� معلومات

وعدم العالمات التجار�ة المسجلة. 
كات بأنها ر�ما تكون قد معرفة  ال�ش
ت ع� العالمات التجار�ة  تعدَّ

 المسجلة. 

مكاتب المل��ة 
الفك��ة؛ 

والمؤسسات 
 الحكوم�ة؛ 

والمؤسسات 
القضائ�ة؛ 

والمؤسسات شبه 
  القضائ�ة؛

والمستف�دون من 
ي  الخدمات اليت
تقدمها مكاتب 

المل��ة الفك��ة؛ 
 
ً
كات، شاملة وال�ش
ة  كات الصغ�ي ال�ش

  والمتوسطة. 

ات�ج�ة  اس�ت
  التدخل: التسل�م/ 

تنف�ذ أ�شطة إذكاء الو�ي 
�شأن �سج�ل العالمات 

التجار�ة؛ و�عداد أداة 
لتبس�ط عمل�ات البحث 

عن العالمات التجار�ة، إ� 
 غ�ي ذلك. 

الحد من التعد�ات ع�  النت�جة: 
العالمات التجار�ة، و�التا�ي 

اعات.  ف   ال�ف
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ات�ج�ة تدخل  المثال الثالث:  اءاتاس�ت ي �سج�ل ال�ب
وع تهدف إ� الحد من ترا�م العمل �ف  لم�ش

ات�ج�ة تد . هذا مثال ع� اس�ت ي ي شكل مخطط ا�س�ايب
ة عن المدخالت واأل�شطة خل معروضة �ف وعات المسؤول�ة المبا�ش وعادًة ما تتحمل الم�ش

ة باللون األحمر). والنتائج واألثر �ي المنافع الناجمة عن النواتج.  ف   والنواتج (مم�ي

 
وع�ش�ي المثال السابق إ� أن النت�جة المتوقعة  اءات وز�ادة جودتها.  من الم�ش ي فحص ال�ب

ي الحد من وقت المعالجة المستهلك �ف
تتمثل �ف

ي المك
اءات �ف ّم ز�ادة إ�داعات ال�ب

َ
ي الوقت المناسب، ومن ث

اءات �ف ي توافر معلومات دق�قة للغا�ة عن ال�ب
 تب أو البلد.  و�تمثل األثر الط��ل األجل �ف

ي سينار�و مشابه، كان من الممكن أن ُ�ظهر تحل
ي �ُ و�ف اءات إ� المهارات �ل المشكلة أن المشا�ل اليت سبب ترا�م العمل �ي افتقار فاح�ي ال�ب

ف ذلك من خالل التدر�ب. العمل�ة. و  ي هذە الحالة، �مكن تصم�م  �مكن تحسني
وع و�ف .  الم�ش

�
ي الوارد آنفا  وفق المخطط اال�س�ايب

 

ي عام  هناباإلضافة إ� األمثلة الواردة  مالحظة: 
ي س�اق لجنة التنم�ة.  2011�مكنك االطالع ع� مثال لوث�قة غ�ي رسم�ة أعدتها أمانة ال��بو �ف

�ف
وعات جدول أعمال التنم�ة �شأن  ِعدَّ المل��ة الفك��ة واالقتصاد غ�ي الرس�ي وقد وصفت هذە الوث�قة مفهوم وفكرة أحد م�ش

�
. و�المثل، فقد أ

وع المل��ة الفك��ة وتوس�م المنتجات لتط��ر األعما ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� م�ش
ح قدمته جمهور�ة كور�ا.  ل �ف استنادا� إ� مق�ت

وع ووضعت األمانة  للم�ش
�
ًة مفهوما حتها جمهور�ة كور�ا، مش�ي ي اق�ت ي االعتبار الفكرة اليت

ي �مكن لل��بو اتباعها لتنف�ذ ، مع األخذ �ف إ� الط��قة اليت
وع. والدول األعضاء مدعوَّ  ح م�ش ي النها�ة إ� مق�ت

لته �ف ح، وحوَّ   ة إ� توسيع نطاق هذە الممارسة. هذا المق�ت

 

ات�ج�ة �سل�م/  المثال الرابع:   تدخل (�لزم نواتج متعددة لتحقيق النت�جة المتوقعة)اس�ت

. و�مكن �ش�ي المثال الرابع إ� أن  ف مج�ات المناسبة ومهارات الموظفني : االفتقار إ� ال�ب ف ف أساسيني اءات يرجع إ� سببني ي فحص ال�ب
التأخ�ي �ف

ي أ��� فعال�ة للبحث ع اءات، وتوف�ي حل برم�ب ف مهارات فاح�ي ال�ب : تحسني ف ف متوقعني  ع� األرجح من خالل ناتجني
�
ن معالجة هذە المشا�ل تماما

اءات.    ال�ب

 

األثرالنتائجالنواتجاأل�شطةالمدخالت

�ة(الموارد  الب�ش
�ة )وغ�ي الب�ش

تدر�ب فاح�ي 
اءات ع�  ال�ب

الفحص 
الموضو�ي 

اءات لل�ب

تقد�م مجموعة 
من مواد الدعم 
اءا تلفاح�ي ال�ب

انخفاض وقت 
المعالجة

ز�ادة جودة 
الفحص 

الموضو�ي 

توافر معلومات 
اء ات دق�قة عن ال�ب

ي الوقت 
�ف

المناسب وز�ادة 
عدد إ�داعات 

اءات ال�ب

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=211687
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=211687
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131716
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=129890
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=129890
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 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع جدول أعمال التنم�ة: النواتج، والنتائج، واألثر 5.3 ات�ج�ة التسل�م/التدخل لم�ش  اس�ت
) ك�ف�ة تحقيق   نظ��ة التغي�ي

�
ات�ج�ة التسل�م/التدخل (ُ�س� أح�انا ح اس�ت النت�جة (النتائج) واألثر المتوقع. وتصف النواتج الالزمة لتحقيق توضِّ

ي �جب تنف�ذها إل�شاء النواتج، وما   األ�شطة اليت
�
ي أن تؤدي إ� تحقيق األثر. وتصف أ�ضا

ي بدورها ينب�ف ة المتوقعة، اليت   إ� ذلك.  النتائج المبا�ش

ي المتوقع تحق�قها ف�ه، وتمثل األ�شطة والنواتج والنتائج واألثر مست��ات مختلفة من ا ها بناًء ع� المكان واإلطار الزميف ف  تمي�ي
�
لنتائج، و�مكن أ�ضا

 وف�ما ��ي ب�ان تلك المست��ات: 

•  : ي أو ال��ي
ي (بالنسبة لألفراد والمنظمات)، بينما تتحقق  النتائج المتحققة ع� المستوى الجزيئ

تتحقق النواتج ع� المستوى الجزيئ
.  النتائج عادًة ع� المستوى  ال��ي

ة األجل أو الط��لة األجل:  • ات ط��لة  النتائج القص�ي ف أن النتائج �ي تغي�ي ي حني
وع، �ف ي غضون مدة الم�ش

 ما تتحقق النواتج �ف
�
دائما

وع.  ال تتحقق إال  األجل (تحقيق مستخد�ي المل��ة الفك��ة لإليرادات) قد   بعد انتهاء الم�ش

 

 

األثرالنتائجالنواتجاأل�شطةالمدخالت

�ة(الموارد  الب�ش
�ة )وغ�ي الب�ش

تدر�ب فاح�ي 
اءات ع�  ال�ب

الفحص 
الموضو�ي 

اءات لل�ب

ن المهارا ت تحسُّ
العمل�ة لفاح�ي 

اءات انخفاض وقت ال�ب
المعالجة

ز�ادة جودة 
الفحص 

الموضو�ي 
اءات لل�ب ترق�ة برمج�ة 

البحث عن 
اءات ال�ب

ة تطبيق برمج�
الة للبحث عن فعَّ

اءات ال�ب

توافر معلومات 
اء ات دق�قة عن ال�ب

ي الوقت 
�ف

المناسب وز�ادة 
اءات إ�داعات ال�ب

ي 
وع جدول أعمال التنم�ة: ينب�ف  مراعاة ما ��ي عند وضع مفهوم م�ش

ي س�حققها • وع �ش�ي إ� المنافع اليت  تحد�د اسم للم�ش
وع �شأن التحدي الذي سي • ي للم�ش

ز المفهوم األساس المنط�ت ي مجال المل��ة الفك��ة تصدى لهأن ُي�ب
 �ف

ا�هم ع� النحو المالئم •  تحد�د أصحاب المصلحة و��ش
وع ونت�جة جل�َّ تحد�د هدف واضح ل •  ةلم�ش
) مع مراعاة تأث�ي البيئة أو األحداث الخارج�ة • ي ات�ج�ة التسل�م (باستخدام مخطط ا�س�ايب  وصف اس�ت
•  :   وع� نحو أ��� تحد�دا�

ف  - وع ما بني ي أن �حقق الم�ش
 . نواتج 5-3ينب�ف

ي حد ذاتها ع� اإلطال -
 �ف

�
وع األ�شطة من أجل تحقيق أهدافه، ول�نها ل�ست هدفا  . ق�دعم الم�ش

ي استخدام النموذج المع�اري (النموذج  -
وع1ينب�ف  . ) عند وضع مفهوم الم�ش
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وعات ال تتحمل  المساءلة عن مختلف مست��ات النتائج:  ف أن الم�ش ي حني

ة عن النواتج المخطط لها. و�ف وعات المسؤول�ة المبا�ش تتحمل الم�ش
ة عن النتائج واألثر، فإنها مسؤولة عن اتخاذ جميع التداب�ي الالزمة لت�س�ي تحق�قها.   المسؤول�ة المبا�ش

ة النطاق.  نادرا� ما تركز  مالحظة مهمة:   صغ�ي
�
عت�ب عموما

ُ
وعات جدول أعمال التنم�ة ع� األثر، ح�ث ت  م�ش

 

اضات العوامل الخارج�ة 6.3  اف�ت
 ع� أحداث أو ظروف خارج�ة خارجة عن س�طرة 

�
وع المتوقعة أ�ضا  ما تعتمد إمكان�ة تحقيق نتائج الم�ش

�
وع. غالبا وقد تتعلق هذە الم�ش

 الفك��ة أو ال تتعلق بها. العوامل الخارج�ة بالمل��ة 

 
ة. و   إ� األ�شطة وتتحقق من خاللها مبا�ش

�
عزى النواتج عموما

ُ
  ت

ي بعض األح�ان إ� ظروف 
وع، ع� الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة �ف ة عن نواتج الم�ش خارج�ة لضمان تحق�قها. وع� وتنشأ النت�جة مبا�ش

ف األ�شطة والنواتج والنتائج ال تزال ق��ة إ�  ة إ� النواتج، فإن درجة السبب�ة أو المساهمة بني عزى مبا�ش
ُ
حد ما. وعادًة ما الرغم من أن النتائج ال ت

ي 
 للغا�ة �ف

�
ي تحقيق األثر أضعف ألن العوامل الخارج�ة تلعب دورا� مهما

تحقيق األثر. ولذا، ال ُ�عزى األثر �شكل مبا�ش إ�  تكون مساهمة النتائج �ف
 النتائج ألن تحق�قه يتطلب مساهمات خارج�ة. 

ات�ج�ة التسل�م أن هذە ض اس�ت اضات. وتف�ت العوامل  وُ�س� العوامل الخارج�ة الالزمة لتح��ل النواتج إ� نتائج أو تح��ل النتائج إ� أثر، اف�ت
  . 11أنها قائمة بالفعلستحدث أو الخارج�ة و/أو األحداث الخارج�ة 

ات�ج�ة التسل�م.  وري الس�ت ذ ف�ه  وتحد�د هذە األحداث أو العوامل الخارج�ة أمر �ف اضات بالس�اق الذي ُينفَّ  ما تتعلق االف�ت
�
وع وغالبا و/أو الم�ش

ي �جب ع� الجهات الفاعلة األخرى تقد�مها.  مدخالتبال  اليت
 

: ومن األمثلة النموذج�ة للعوامل الخار  اضات ما ��ي ي �مكن اعتبارها اف�ت  ج�ة اليت

ات�ج�ات  القرارات �شأن الس�اسات:  • ي تتخذها الحكومة �شأن الس�اسات، واالس�ت لمان، والقرارات اليت ي �قرها ال�ب ف اليت القوانني
 المعتمدة، وما إ� ذلك. 

�ة للمؤسسات المستف�دة:  • ف واستبقائهم، المعدات والبن�ة التحت�ة األ  البن�ة التحت�ة والموارد الب�ش ف الموظفني خرى المتاحة، وتعيني
 وما إ� ذلك. 

ف مل�يتها الفك��ة، وعدم وجود عقبات تجار�ة أمام منتجات التكنولوج�ا  الس�اق االقتصادي:  • كات لتثمني توافر بيئة أعمال موات�ة لل�ش
ي التكنولوج�ا. 

 المتطورة، و�تاحة رأس المال من أجل االستثمار �ف
وع �عتمد  الموارد الخارج�ة:  • ي تقدمها مكاتب المل��ة الفك��ة الم�ش ع� المساهمات الخارج�ة (مثل أما�ن التدر�ب أو المعدات اليت

ي البلدان المستف�دة). 
 �ف

                                                
 عادًة ما تكون العوامل الخارج�ة مخاطر (انظر الفصل الرابع، تحل�ل المخاطر).  11

األثرالنتائجالنواتجاأل�شطةالمدخالت

ة األجل   األجلط��ل   متوسطة األجل    قص�ي

األثرالنتائجالنواتجاأل�شطةالمدخالت

أحداث خارج�ة أحداث خارج�ة

ة ق��ة   مساهمة مبا�ش
وع  من الم�ش

ة ضع�فة   مساهمة مبا�ش
وع  من الم�ش
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اضات:  َعّد اف�ت
ُ
ي ال ت  ومن أمثلة العوامل أو األحداث أو الظروف الداخل�ة اليت

، لن تكون • ف ف بوجه عام).  اهتمام المستف�دين (إذا كان المستف�دون غ�ي مهتمني  المشكلة المتوقعة وحلها مالئمنيْ
وع جدول  • ي أن �كفل ذلك م�ش

وع جدول أعمال التنم�ة (ينب�ف وع المتوقعة و/أو المدخالت التقن�ة المتوقعة من م�ش وض�ح نواتج الم�ش
 أعمال التنم�ة). 

�ة الالزمة ل • وع ملالموارد الب�ش وع لتلك الموارد و�كفل توافر �ش ي أن �خطط الم�ش
 ها). (ينب�ف

ف (داخل ال��بو أو المؤسسة المستف�دة).  •  تنقالت الموظفني
 

ي قد ال �كون متوفرا� ع� النحو  مالحظة مهمة:  اضات ستتحقق أم ال. وحق�قة أن العامل الخار�ب  ما إذا كانت االف�ت
�
من غ�ي المؤكد غالبا

ح  ي مق�ت
ي تحل�ل المخاطر �ف

وعالمتوقع هو خطر �جب تقي�مه �ف   . الم�ش

 

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع.  (المدخالت): المدخل  �ة المخصصة للم�ش �ة وغ�ي الب�ش  تتضمن الموارد الب�ش

وع لتحقيق نواتج محددة.  النشاط (األ�شطة):  ك مدخالت الم�ش حرِّ
ُ
ي ت  اإلجراءات المتخذة أو األعمال المنجزة، اليت

وع. و�ي تصف التغي�ي  الناتج (النواتج):  ي المعرفة المنتجات والسلع الرأسمال�ة والخدمات الناتجة عن الم�ش
ات �ف ات التشغ�ل�ة، أو التغي�ي

ز ع� الُمنجز بدً� من األثر (ع� سب�ل المثال، الدراسات واألدلة وقواعد الب�انات والمواد التدر�ب�ة، وما إ� ذ
�
 لك). والمهارات. وترك

ح النت�جة (النتائج): 
ُ
وع. وت ة األجل أو المتوسطة األجل لنواتج الم�ش ه اآلثار المرغ��ة القص�ي وع، وتوجِّ دد النتائج ك�ف سيبدو نجاح الم�ش

ات مؤسس�ة أو سلوك�ة أو كلتيهما.  وفر األساس إلطار ق�اس األداء. وعادًة ما تؤدي إ� تغي�ي
ُ
 األ�شطة، وت

ف ح�اة  األثر:  ي تحسني
ي كث�ي من األح�ان �ف

وع و�مكن أن �سهم �ف ي تنتج عن الم�ش الناس. وقد �كون اآلثار األساس�ة والثان��ة الط��لة األجل اليت
، أو مقصودا� أو غ�ي مقصود.  ا� أو غ�ي مبا�ش ، أو مبا�ش

�
 أو سلب�ا

�
  األثر إ�جاب�ا

اضات:   العوامل الخارج�ة الالزمة لتح��ل النواتج إ� نتائج أو تح��ل النتائج إ� أثر. االف�ت
عت�ب  مالحظة مهمة: 

ُ
وعات جدول أعمال التنم�ة ع� األثر، ح�ث ت ة النطاق. نادرا� ما تركز م�ش  صغ�ي

�
  عموما
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اضات)  العوامل الخارج�ة، واالف�ت
ً
ات�ج�ة التسل�م (شاملة  المثال الخامس: اس�ت

اعات المتعلقة باستخدام العالمات التجار�ة. والسبب الجذري الرئ��ي ع� النحو المح ف  يهدف إ� تقل�ل عدد ال�ف
�
وعا د �عرض هذا المثال م�ش  دَّ
ي المرحلة األو� هو اإلجرا 

�ــــع�ف ي ينص عليها ��ش كات عن  ءات المرهقة اليت ي العد�د من ال�ش ي تثيف المل��ة الفك��ة (قانون العالمات التجار�ة) اليت
ر وأن مكتب المل مرَّ

ُ
ف سوف ت ي أن القوانني

اض الرئ��ي �ف  لتعد�ل القانون. و�تمثل االف�ت
�
وع دعما ��ة �سج�ل عالماتها التجار�ة. و�قدم الم�ش

ا� ف  د من عمل�ات �سج�ل العالمات التجار�ة. الفك��ة لد�ه القدرات ال�اف�ة للتعامل مع العدد الم�ت

 

 

 

 

وع الفصل الرابع:  وع جدول أعمال التنم�ة إ� إعداد مسودة الم�ش  من وضع مفهوم م�ش
ي 

وع جدول أعمال التنم�ة (الرسم الب�ايف ي �مر بها م�ش )، بمجرد أن تقدم الدولة العضو (الدول األعضاء) 2كما أسلفنا �شأن وصف العمل�ة اليت
�حة مفهوم 

وعالمق�ت ح وتقد�م تعقيبات �شأنه. و�ناقش الم�ش ، تصبح شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة مسؤولة عن مراجعة المفهوم المق�ت
وعن مفهوم الطرفا وع،  الم�ش ي إعداد مسودة للم�ش

و�صالن إ� اتفاق �شأنه. و�عد ذلك، �ساعد الشعبة الدولة العضو (الدول األعضاء) �ف
ل إعدا ي ال��بو تقد�م إسهامات إلعداد المسودة. و�مكن للدولة العضو (الدول األعضاء) أن تقرر ما إذا كانت تفضِّ

د و�مكن لمجاالت أخرى �ف
وع ي ضوء المفهوم الموض�ع بمفردها أو بمشاركة/مساعدة الشعبة.  مسودة الم�ش

  �ف

 : ي
وع �ستلزم اآليت ر بأن وضع مفهوم الم�ش

�
 ونذك

 وع؛  تحد�د اسم للم�ش
 وع؛ ي للم�ش

 وصف األساس المنط�ت
 تحد�د أصحاب المصلحة؛ 
 وع؛ ف للم�ش  تحد�د هدف أو هدفني
  .ات�ج�ة �سل�م/منطق تدخل  اس�ت

 
 

ي أن تتضمن مسودة 
وعو�نب�ف :  الم�ش  ما ��ي

النتائج النتائجالنواتجاأل�شطةالمدخالت
 األوسع نطاق
�
ا

�ة (الموارد  الب�ش
�ة )وغ�ي الب�ش

مشاورات مع 
أصحاب المصلحة

تقد�م إسهامات 
وع  إلعداد م�ش

ح  قانون منقَّ
ة للعالمات التجار�

ينطوي ع� 
طة إجراءات مبسَّ

وع  تقد�م م�ش
قانون إ� الحكومة

اعتماد القانون، 
وتبس�ط إجراءات
�سج�ل العالمات

التجار�ة

تزا�د عمل�ات 
�سج�ل العالمات
ن التجار�ة، والحد م

اعات ف ال�ف

ي  عامل خار�ب
اض( )اف�ت

د تم��ر قانون جد�
ة للعالمات التجار�

ينطوي ع� 
طة إجراءات مبسَّ

ي  عامل خار�ب
اض( )اف�ت

�ة قدرة مكتب المل�
الفك��ة ع� 

معالجة م��د من 
عمل�ات �سج�ل 
ةالعالمات التجار�
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   ات�ج�ة استدامة؛  اس�ت
 قائمة بالنتائج المتوقعة، وُطرق الق�اس؛ 
 وصف ك�ف�ة ق�اس التقدم المحَرز، وك�ف�ة التحقق؛ 
 ات�ج�ات الممكنة للتخف�ف من وطأتها؛  تقي�م المخاطر، واالس�ت
  ً�زمن� جدو 

�
وع؛ ا   لتنف�ذ الم�ش

  .وع ان�ة تقدي��ة للم�ش ف   م�ي
 

ات�ج�ة  1.4   االستدامةاس�ت
وعات الموجهة نحو التنم�ة.  وع) �ي الشغل الشاغل لجميع الم�ش  استدامة النتائج (ول�س الم�ش

 

ات�ج�ة االستدامة رؤ�ة الدولة الع حة �شأن إمكان�ة استمرار انتفاعوتوضح اس�ت �
وع من نواتج  لحةأصحاب المص ضو (الدول األعضاء) المق�ت الم�ش

ي مجال إدارة ، ورؤ�تها �شأن المو بعد ا�تماله
ات�ج�ة الخروج" �ف  باسم "اس�ت

�
ارد والتداب�ي الالزمة لتحقيق ذلك. و�شار إ� هذا المصطلح أ�ضا

وعات.   الم�ش

ان�ة واإلطار  ف  (من ح�ث الم�ي
�
ة �سب�ا وعات إنمائ�ة صغ�ي وعات جدول أعمال التنم�ة محددة بطب�عتها و�ي م�ش وع� الرغم من حق�قة أن م�ش

)، يوجد عدد من ي :  الزميف ات�ج�ات االستدامة �مكن للدول األعضاء النظر فيها، ومن أمثلتها ما ��ي  اس�ت

وع:  • ي إطار أحد  تع��ز استفادة الدول األعضاء من نواتج الم�ش
ب �ف ِعّد وُجرِّ

�
ضمان استمرار تقد�م الخدمة أو الناتج أو المنتج الذي أ

ي ال��بو وأصحاب 
وعات جدول أعمال التنم�ة للدول األعضاء �ف ، واستمرار استفادتهم من تلك الخدمة أو م�ش ف المصلحة المعنيني

ي هذە الحالة، من المهم إعداد دراسة جدوى �مكن أن توضح ك�ف�ة توسيع نطاق االستفادة من تلك الخدمة أو الناتج 
 المنتج. و�ف
  أو المنتج. 

وع:  • ي �مكن من خاللها للمستف�دين االستفادة من نتائج الم�ش ي الطرق اليت
وعات جدول أعمال التنم�ة توسيع نطاق النظر �ف من م�ش

وع واالستفادة منها.     منافع الم�ش

وع:  • كات  ضمان االستفادة العامة من نواتج الم�ش ضمان استمرار استفادة أصحاب مصلحة محددين خارج ال��بو (الحكومات وال�ش
و (ناتج) واألوساط األ�اد�م�ة، وما إ� ذلك) من  وع من خالل ال�ت �ــــج لها و�تاحتها وسهولة الحصول عليها (من أمثلة ذلك نواتج الم�ش

ي هذە الحالة، من المهم فهم سبب أهم�ة النواتج  ،والمبادئ التوجيه�ة العمل�ة ،الدراسات
والمواد التعل�م�ة، وما إ� ذلك). و�ف

 وتحد�د األطراف المهتمة بها. 

وع و  ات�ج�ة االستدامة تداب�ي دعم محددة خالل م�ش  جدول أعمال التنم�ة: قد �ستلزم اس�ت

 ��ش الدراسات •
ي فهرس الدورات (ع� سب�ل المثال، أ�اد�م�ة ال��بو) •

 إدراج دورات �ف
 ��ش المناهج ومواد الدورات •
ي إطار عمل مختلف مجاالت  •

ِعدت �ف
�
ي أ �كة المحتملة �شأن إضفاء الطابع المؤس�ي ع� الخدمة اليت تقد�م الدعم للمنظمات ال�ش

، و��شاء الخدمات وتج��بها، وما إ� ذلك).  ال��بو (دراسات الجدوى، ف  وتدر�ب الموظفني

وعات جد ف لضمان استمرار م�ش ف أخ��ني ف محتملتني ي ط��قتني
ي ع� الدول األعضاء النظر �ف

، ينب�ف
�
ات�ج�ات المذكورة آنفا ول و�اإلضافة إ� االس�ت

وعات وقرار لجنة التن  بالتنف�ذ الناجح للم�ش
�
 م�ة: أعمال التنم�ة ونواتجها، رهنا

وع ل�شمل نواتج إضاف�ة تكم�ل�ة و/أو بلدانمرحلة المتابعة:  • ي توسيع نطاق الم�ش
 النظر �ف

�
أخرى مهتمة (توح�د النتائج أو تعم�قها أو  ا

 توسيع نطاقها).  

ي إطار  تعم�م •
�ت �ف ي ُج�ِّ وعالنشاط أو الخدمة اليت ي أن �ضع أحد ك�انات ال��بو خطة لمواصلة تقد�م النشاط أو الخدمة الم�ش

: ينب�ف
ي  ي تقدمها مجاالت العمل العاد�ة). ومن األمثلة ع� ذلك الخدمات المقدمة إ� الدول األعضاء اليت (لتكملة العروض الحال�ة اليت

ات�ج�ة.    تتوافق مع قطاعات ال��بو الحال�ة وتحقق أهداف ال��بو االس�ت

 النقاط الرئ�س�ة: 
 

 

 

 

 

وعات جدول استدامة النتائج  ب م�ش  ما تجرِّ
�
وعات الموجهة نحو التنم�ة. وغالبا من أهم شواغل جميع الم�ش

ي لنواتجها أن: 
ّم، ينب�ف

َ
 أعمال التنم�ة األفكار والمنهج�ات. ومن ث

 يتوسع نطاقها 
 ستف�د منها الدول األعضاء ع� نطاق أوسع� 
 عممها ال��بو

ُ
 ت
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 تحد�د النتائج وق�اسها 2.4
وع ونواتجه. و�جب أن تتسم هذە  وعات جدول أعمال التنم�ة، ألنها توجه جميع أ�شطة الم�ش ور�ة لنجاح م�ش ات ق�اس النتائج �ف تعت�ب مؤ�ش

ات بالسمات الخمس التال�ة "سمارت":     المؤ�ش

دة  هل المؤ�ش واضح وال �ش��ه غموض؟ ُمحدَّ

؟هل �مكن ق�اس  قابلة للق�اس  المؤ�ش

وع (مثل الموارد  قابلة للتحقيق ي ظل قيود الم�ش
هل المستهدف واق�ي وعم�ي و�مكن تحق�قه �ف

)؟ ي  والمعرفة واإلطار الزميف

وع؟ ق؟ وأن الهدف قد تحق هل ُيثِبت المستهدف ذات صلة  هل يتما�ش مع هدف الم�ش

 
�
دة زمن�ا وع بنجاح  ُمحدَّ ي الوقت المناسب؟هل هناك تار�ــــخ مستهدف محدد إل�مال الم�ش

 و�ف

ات ال�م�ة:    المؤ�ش
ي الق�م العدد�ة بمرور الوقت. 

ُّ �ف ات ال�م�ة تق�س التغ�ي  المؤ�ش

 األعداد: عدد العالمات التجار�ة المسجلة •
ف الالنسبة المئ��ة: النسبة المئ��ة لطلبات  • اءات المعلقة أل��� من عامني  �ب
ي يودعها المق�مون  • اءات اليت ف النسبة: �سبة طلبات ال�ب ي يودعها غ�ي المق�مني  إ� الطلبات اليت
اءات ل�ل مليون بالغ •  المعدل: عدد ال�ب

 
ات النوع�ة:   المؤ�ش

ات النوع�ة أحكام الناس، وآراءهم،تعكس المؤ  . ومو  ،وتصوراتهم �ش ف ي اقفهم تجاە موقف أو موض�ع معني
ات �ف و�مكن أن �ش�ي إ� تغي�ي

.  ،هموالف ،ومستوى الثقة ،والرضا  ،والمواقف ،الحساس�ة  والو�ي

ي قدمتها أ�اد�م�ة المل��ة الفك��ة.  • ف عن جودة الدورة التدر�ب�ة اليت ف الراضني  النسبة المئ��ة للمشاركني
 النسبة المئ��ة للطالب الذين �مكنهم ذكر ثالثة معاي�ي ع� األقل لمنح براءة.  •

ي حالة تصن�ف اإلجابات وتصحيح
ات النوع�ة إ� ب�انات كم�ة �ف ف  و�مكن تح��ل المؤ�ش ي النسبة المئ��ة للمشاركني

ها (ع� سب�ل المثال، �ف ف ترم�ي
ي صورة رقم أو �سبة مئ��ة). 

ف �ف ، �مكن التعب�ي عن رضا المشاركني  الذين وجدوا التدر�ب مف�دا�

 

 ق�اس التقدم المحَرز: خط األساس والغا�ة 3.4
وع. والغا�ة �ي النت�جة  ي محدد. المر خط األساس هو ق�مة مؤ�ش األداء قبل تنف�ذ الم�ش ي إطار زميف

ومن خالل مقارنة خط األساس اد تحق�قها �ف
ي 
د خط األساس والغا�ات بعد معرفة تفاص�ل  وعادةً كل مستوى من مست��ات النتائج.   بالغا�ة، �مكن ق�اس مدى حدوث التغي�ي �ف ما ُ�حدَّ

 التنف�ذ (األ�شطة والبلدان التج��ب�ة). 

ات "سمارت" للنواتج:   أمثلة لمؤ�ش
 دورة للتعلم عن ُبعد وتج��بها و�تاحتها لعموم الجمهور.  إعداد  •
مج�ات وتثبيتها وتج��بها و�شغ�لها.  •  تط��ر ال�ب
وع س�اسة �شأن الم •  مع مكتب المل��ة الفك��ة.  ل��ة الفك��ة للبلد "س" ومناقشته واالتفاق عل�هإعداد م�ش
ي األ إجراء •

ي التقل�دي �ف
ي البلد "س" وتقد�مها إ� مكتب حق المؤلف دراسة �شأن استخدام أشكال التعب�ي الثقا�ف

 فالم المنتجة �ف
 (أو ما يناظرە). 

ات "سمارت" للنتائج:   أمثلة لمؤ�ش
وع جدول أعمال التنم�ة؛ مثل عدد العالمات التجار�ة المسجلة من خالل برمج�ة شبك�ة  • ي �قدمها م�ش االستفادة من الخدمات اليت

 المصدر: ُيبلغ عنها مكتب المل��ة الفك��ة المستف�د. لتسج�ل العالمات التجار�ة. وسائل التحقق/ 
وع جدول  االستفادة من األدوات/الدورات:  • ي أعدها م�ش نت اليت ي للدورة التدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت

عدد الطالب الذين اجتازوا االختبار النهايئ
) أو  ف ، الب�انات المستحصلة من قاعدة ب�انات المشاركني ف أعمال التنم�ة (المؤ�ش ال��ي ي الدورة الراضني

ف �ف النسبة المئ��ة للمشاركني
نت).  ي ُجمعت من خالل استطالع ع�ب اإلن�ت ف عن الدورة (الب�انات اليت / غ�ي الراضني ف  للغا�ة/ الراضني
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ثل المؤ�ش وقد يتم االستفادة من المشورة �شأن الس�اسة: اعُتمدت الس�اسة و�شهد ع� ذلك الن�ش الرس�ي للس�اسة أو القانون.  •
ي مستوىالنو�ي 

ي �ف
 ص�اغة المشورة المقدمة.  اإلضا�ف

ات "سمارت" لألثر:   أمثلة لمؤ�ش
كات بعد  • وع جدول أعمال التنم�ة؛ ع� سب�ل المثال، عدد الطالب الذين سجلوا �ش ي أعدها م�ش المنافع الناتجة عن الخدمات اليت

وع جدول أعمال التنم�ة  ي أعدها م�ش ي دورة ر�ادة األعمال اليت
 وقدمتها إحدى الجامعات التقن�ة. مشاركتهم �ف

اء • ل عمل�ة �سج�ل ال�ب  بعد الموافقة ع� قانون جد�د �سهِّ
�
ات أوسع نطاقا ات. ع� سب�ل المثال، ازد�اد عمل�ات مالحظة تغي�ي

اءات.  �سج�ل  ال�ب

 

 وسائل التحقق 4.4
وع جدول أعمال التنم�ة، اإلتاحة لعموم  ط��قة جمع الب�انات ومن س�جمعهاأو المصادر إ�  وسائل التحقق�ش�ي  (ع� سب�ل المثال، م�ش

ي بجمع الب�انات).  �ك خار�ب   الجمهور، أو اضطالع �ش

ان�ة لهذا النشاط.  مالحظة مهمة:  ف وع، و�جب وضع م�ي وع جدول أعمال التنم�ة أحد أ�شطة الم�ش ي س�اق م�ش
 ُ�عّد جمع الب�انات �ف

 أمثلة: 

ي �قدمه •  ا مكتب المل��ة الفك��ةالب�انات اإلحصائ�ة اليت
وع •  استطالع للرأي �ج��ه الم�ش
وع بأداء المهام (ع� سب�ل المثال، التكل�ف بتقي�م الس�اسات) • ات الذين �كلفهم الم�ش  أصحاب الخ�ب
 التقار�ر االقتصاد�ة •
 الوثائق •
 المالحظات الشخص�ة •

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

  إدارة المخاطر 5.4
ات�ج�ات التخف�ف من  تملة (التهد�دات)، وتقي�م أثرها المحتتضمن إدارة المخاطر تحد�د األحداث الخارج�ة السلب�ة  المحتمل، وتنف�ذ اس�ت

  وطأة المخاطر. 

ي بعض األح�ان، �كون الخطر أ�ض
وع. و�ف  ع� تحقيق أهداف الم�ش

�
وع جدول أعمال التنم�ة بحدث يؤثر سلبا ي م�ش

 ما تتعلق المخاطر �ف
�
 وغالبا

�
ا

ي أوسع   ع� ال��بو كمنظمة أو ع� البلدان التج��ب�ة.  تهد�دا� �مكن أن �كون له تأث�ي سليب

 : ف  و�تناول تقي�م المخاطر جانبنيْ

 حدوث التهد�د (منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة)؛ احتمال�ة •
).  واألثر •  المحتمل للتهد�د ع� تحقيق النتائج (�س�ط، أو متوسط، أو كب�ي

 

ي قد تنتج  وع، أو و�مكن تصن�ف المخاطر حسب أنواع اآلثار السلب�ة اليت عنها. فع� سب�ل المثال، قد يؤثر األثر الناتج ع� تحقيق أهداف الم�ش
وع، أو سمعته.   توق�ت �سل�م نواتج الم�ش

، ونادرا� ما تتحقق ي
ي اإلطار المنط�ت

اضات الواردة �ف وعات جدول أعمال التنم�ة باالف�ت ي م�ش
هذە  وعادًة ما ترتبط المخاطر الشائعة المحددة �ف

اضات. ومن  : االف�ت  أمثلة المخاطر ما ��ي

ي البلدان التج��ب�ة.  •
 عدم اتخاذ القرارات المتوقعة �شأن الس�اسة �ف

كات). عدم توافر  • كات الناشئة، و�جراءات �سج�ل ال�ش وط اإلطار�ة المتوقعة (ع� سب�ل المثال، الحصول ع� التم��ل لل�ش  ال�ش

  ات ي أن تكون المؤ�ش
دة "سمارت"ينب�ف وقابلة للق�اس و�مكن تحق�قها وذات صلة ومحددة ، أي ُمحدَّ

 
�
 . زمن�ا

 وع ي تحد�د خط أساس لنتائجك المتوقعة قبل بدء الم�ش
 . ينب�ف

 ات "سمارت" المحددة ي التخط�ط ل��ف�ة جمع الب�انات الالزمة لتحقيق مؤ�ش
 . ينب�ف
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•  : ف ي البلدان المستف� تبد�ل الموظفني
ك الموظفون المدر�ون �ف  دة وظائفهم، وأصبحوا غ�ي قادر�ن ع� تطبيق معارفهم ع� ي�ت

 أرض الواقع. 
ان�ة الالزمة لمواصلة تقد�م الخدمة.  • ف  ال تملك المؤسسات المستف�دة الم�ي
اء أجهزة الحاسب الالزمة لتشغ�ل  • ان�ة الالزمة لتقد�م مساهمات عين�ة (ع� سب�ل المثال، �ش ف ال تملك المؤسسات المستف�دة الم�ي

مج ي طال�ب وع جدول أعمال التنم�ة، أو �ة اليت ، واستضافة األحداث، وما إ� ذلك)ورها م�ش ف ف الالزمني ف الموظفني ان�ة لتعيني ف  . ال توجد م�ي
ي البلدان التج��ب�ة.  •

ي بعض الحاالت، عدم االستقرار الس�ا�ي والتهد�دات األمن�ة �ف
 �ف
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وعات  12مق�اس ال��بو لمخاطر الم�ش
 

وعات جدول أعمال التنم�ةمق�اس ال��بو لمخاطر   م�ش

  كل خطر:   تصن�ف االحتمال�ة

أ��� من  مرتفعة
 مرتفع مرتفع متوسط 50%

 مرتفع متوسط منخفض %50 – 25 متوسطة

أقل من  منخفضة
 متوسط منخفض منخفض 25%

 كب�ي  متوسط �س�ط ن�ع الخطر واألثر الناجم عنه

 أقل  التهد�د الما�ي 
ان�ة %10من  ف  من الم�ي

ف  ما  اوح بني من  %30 – 10ي�ت
ان�ة ف ان�ة %30من أ���  الم�ي ف  من الم�ي

وع ي تحقيق نتائج الم�ش
ة بدرجة طف�فة قصور �ف وع غ�ي ممكن تحق�قه بدرجة كب�ي  الم�ش

ر �سل�م النواتج ف   أشهر 6أقل من  تأخُّ اوح بني  أشهر  6ما ي�ت
 شهرا�  12أ��� من  شهرا�  12و

ار بالسمعة مجموعة من أصحاب  اإل�ف
 المصلحة فقط

وع بال�امل (العد�د من  الم�ش
 ع� مستوى ال��بو أصحاب المصلحة)

 

ي ال��بو ع� الصفحة المخصصة  مالحظة: 
ح دل�ل ال��بو إلدارة المخاطر والرقابة الداخل�ة عمل�ة إدارة المخاطر، وهو متاح لموظ�ف ��ش

ف  م�يِّ
ُ
انت). وت ف المخاطر ع� مستوى المؤسسة (بالنسبة لل��بو كمنظمة) والمخاطر  لمكتب المراقب الما�ي ع� الشبكة الداخل�ة (اإلن�ت ال��بو بني

وع مخاطر مؤسس�ة إذا كان األثر واالحتمال شد�دين بما ف�ه ال�فا�ة (وهذا  وع. وقد تصبح المخاطر ع� مستوى الم�ش ع� مستوى الم�ش
ار بالسمعة).   ينطبق بوجه خاص ع� مخاطر اإل�ف

 

ات�ج�ات   لتخف�ف وطأة المخاطر: ف�ما ��ي اس�ت
ل المخاطر •   تقبُّ
• ( ف اء خدمات التأمني  نقل المخاطر (ع� سب�ل المثال، �ش
 تقل�ل احتمال�ة حدوث التهد�د و/أو درجة تأث�ي التهد�د •
ات�ج�ة �سل�م بد�لة) • ي اس�ت

ب المخاطر (ع� سب�ل المثال، من خالل تبيفِّ  تجنُّ
 خطة بد�لة (خطة طوارئ) •
 

 مثال: 

ان�ة لمواصلة تقد�م دورة ر�ادة 25هناك احتمال�ة ضع�فة (أقل من  تقي�م المخاطر:  • ف ي البلد "س" م�ي
٪) لعدم امتالك الجامعة التقن�ة �ف

ا� ( وع جدول أعمال التنم�ة، ل�ن األثر س�كون كب�ي ي 100األعمال بعد االنتهاء من م�ش ٪، الدورة لم تعد متاحة للطالب، ونفدت األموال اليت
وع جدول نفقت ع� م�ش

�
ّم، �ستطيع الحكم ع� المخاطر بأنها  أ

َ
 ، باستخدام مق�اس ال��بو للمخاطر. متوسطةأعمال التنم�ة). ومن ث

ات�ج�ة الممكنة للتخف�ف من وطأة المخاطر:  • العمل مع العد�د من الجامعات التقن�ة (تقل�ل االحتمال�ة) و/أو استخدام نموذج  االس�ت
ات�ج�ة �سل�م بد�لة). التعلم عن ُبعد لتقد�م الدورة التدر�ب�ة   من أجل خفض التكلفة (اس�ت

 

ي المؤقت 6.4
  النواتج والجدول الزميف

وع هو  ي للم�ش وع ل�ل ناتج من النواتج. والجدول الزميف ي للم�ش ي المؤقت للتنف�ذ" الجدول الزميف �عرض الجدول الوارد أدناە "الجدول الزميف
ظهر األساس الذي �ستند إل�ه ق�اس التقدم المحَرز. 

ُ
ي شكل مخطط. وت

ي �ف وعات جدول أعمال التنم�ة، ُ�عَرض الجدول الزميف و�النسبة لم�ش
. و�وضح ي

ظهر األعمدة األفق�ة النواتج حسب اإلطار المنط�ت
ُ
ي كل ر�ــع سنة. وت

ي �ستهدف تحقيق نواتج محددة �ف  األعمدة الرأس�ة األعمال اليت

                                                
وعات جدول أعمال التنم�ة)ال�  المصدر:  12 فة بما يناسب م�ش ي بيئة قائمة ع� النتائج (مك�َّ

وعات �ف  �بو، إدارة الم�ش
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ي ال 2وارد ف�ما ��ي أن �سل�م الناتج المثال ال
ي من السنة األو� (أب��ل) ومن المقرر �سل�م الناتج يبدأ �ف

بحلول د�سم�ب من السنة األو�  2��ــع الثايف
 (ال��ــع الرابع) ع� أق� تقدير. 

ي المؤقت للتنف�ذ
 الجدول الزميف

ي (القسم 
 )3النواتج حسب اإلطار المنط�ت

 األر�اع السن��ة   

 السنة الثان�ة السنة األو�
ال��ــع 
 األول

ال��ــع 
ي 
 الثايف

ال��ــع 
 الثالث

ال��ــع 
 ابعالر 

ال��ــع 
 األول

ال��ــع 
ي 
 الثايف

ال��ــع 
 الثالث

ال��ــع 
 الرابع

         1الناتج 

         2الناتج 

         3الناتج 

         4الناتج 

وع.  مالحظة:  ي للتنف�ذ خالل مرحلة استهالل الم�ش لة باأل�شطة والجدول الزميف  ستوضع قائمة مفصَّ
 

 تقدير الوقت ع� االعتبارات التال�ة: و�عتمد 

 المهارات الالزمة إلنجاز األ�شطة •

 مدة إنجاز المتطلبات •

ي للتسل�م •
ي والموعد النهايئ  الجدول الزميف

 عدد الموارد الالزمة إلنجاز النشاط •

 البدائل (االستعانة بجهات خارج�ة لتقد�م الخدمة، عقود تقد�م الخدمات) •

ات�ج�ة  ُ�طلق ع� الجدول مالحظة مهمة:  ي واس�ت ش الجدول الزميف
َ
وع واعتمادە. وسوف يناق ي مرحلة إعداد الم�ش

ي اسم "مؤقت" �ف الزميف
ي أثناء تنف�ذ  ات ع� الجدول الزميف وع. وستطرأ تغي�ي وعالتنف�ذ بالتفص�ل مع كل بلد مستف�د بمجرد اعتماد الم�ش ، و�جب تحديثه الم�ش

 باستمرار. 

وع 7.4 ان�ة الم�ش ف   م�ي
ي 

ح  ينب�ف وع أن يتضمن مق�ت ي تصن�فها حسب ن�ع التكال�فالم�ش
وع و�نب�ف ان�ة تقدي��ة بناًء ع� نواتج الم�ش ف  م�ي

�
وتتو� شعبة تنسيق . أ�ضا

ي ال��بو. 
ان�ة �ف ف نامج والم�ي وع بالتنسيق مع شعبة أداء ال�ب ان�ة الم�ش ف  جدول أعمال التنم�ة إعداد م�ي

ف ال��بو تكال�فها (أنواع التكال�ف)   : 13ع� النحو التا�ي وتصنِّ

 : ف ف  تكال�ف الموظفني  التكال�ف غ�ي المتعلقة بالموظفني

 السفر (الوظائف) الدائمة

 الخدمات التعاقد�ة (الوظائف) المؤقتة

 

 م�وفات التشغ�ل

 المعدات واإلمدادات

 المتدر�ون ومنح ال��بو

 
  

                                                
ي بيئة قائمة ع� النتائج المصدر:  13

وعات �ف  ال��بو، إدارة الم�ش
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ي  •
ف �ف ي ال��بو العاملني

ف إ� أجور موظ�ف وع. �ش�ي تكال�ف الموظفني  الم�ش
وع األخرى، حيت  • ف إ� جميع نفقات الم�ش ي � �ش�ي التكال�ف غ�ي المتعلقة بالموظفني بها موظفو  ضطلعو�ن كانت متعلقة باألعمال اليت

). ال��بو (مثل  ف  سفر الموظفني
 

 : ف  تحد�د التكال�ف غ�ي المتعلقة بالموظفني

 متطلبات السفر •
 العمل الخدمات اللوجست�ة الالزمة لعقد االجتماعات وحلقات •
 المعدات •
 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت  •
 تكال�ف الطباعة والن�ش  •
�ة •  االستعانة بمصادر خارج�ة لتوف�ي متطلبات الموارد الب�ش
 التقي�مات الخارج�ة •

 

  جدول �عرض الموارد اإلجمال�ة حسب الناتج

 
 إجما�ي الموارد حسب الناتج

 السنة الثالثة الثان�ةالسنة  السنة األو� (بالفرنكات الس����ة) 
 المجم�ع

وع  نواتج الم�ش
موارد 

ف   الموظفني
موارد خالف 

ف   الموظفني
موارد 

ف   الموظفني
موارد خالف 

ف   الموظفني
موارد 

ف   الموظفني
موارد خالف 

ف   الموظفني
       - 

       - 

 - - - - - - - المجم�ع

 
وع تتضمن وث�قة و  ان�ة حسبالم�ش ف  جدوً� �عرض تقديرا� للم�ي

�
  فئات التكال�ف.  أ�ضا

 فئات التكال�فإجما�ي الموارد حسب 

 الخدمات التعاقد�ة التدر�ب والمنحالسفر و  (بالفرنكات الس����ة) 

 المجم�ع

 األ�شطة

بعثات 
ف   الموظفني

 أسفار 
 الغ�ي 

التدر�ب 
ما و 

يرتبط به 
من منح 
 األسفار

 الن�ش  المؤتمرات
الخدمات 
التعاقد�ة 

 الفرد�ة

منح 
 ال��بو

الخدمات 
التعاقد�ة 

 األخرى

         
- 

         
- 

 - - - - - - - - - المجم�ع
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 : ي
وعات جدول أعمال التنم�ة القسم الثايف  إدارة م�ش

وع جدول أعمال التنم�ة الفصل الخامس:   إدارة م�ش
وع جدول أعمال التنم�ة وع، يبدأ تنف�ذ م�ش ف مدير للم�ش وع وتعيني ي إطار  بمجرد اعتماد لجنة التنم�ة للم�ش

 عمل�ة تتألف من ثالث مراحل. �ف

 
وع، ول�ن و  وعتكت�ي جميع المراحل الثالث أهم�ة بالغة لنجاح الم�ش �ي أهم مرحلة؛ ألنها تحدد البلدان المشاركة  مرحلة استهالل الم�ش

حدد 
ُ
مها، وتخطط لأل�شطة بصورة أ��� شموً�، وت وع،  طابع وتق�ِّ أسلوب اإلدارة. و�ستمر هذە المرحلة ع� مدى األشهر الثالثة األو� من الم�ش

  وقد �ستغرق األشهر الستة األو� بحد أق�. 

وع رصد التنف�ذ باستمرار خالل هذە المرحلة للتأ�د من عدم وجود تأخر  مرحلة التنف�ذوتتناول  وع، و�جب ع� مدير الم�ش جميع أ�شطة الم�ش
ي الجدول ا

ي الوقت المناسب. �ف
، ومعالجة أي خطر قد ينشأ �ف ي   لزميف

نَفق ع� الوجه الصحيح. وتتيح  مرحلة الرصد والتقي�موتتمثل أهم�ة 
ُ
ي المسار الصحيح وأن الموارد ت

وع �س�ي �ف ي التأ�د من أن تنف�ذ الم�ش
�ف

ي االتجاە الصحيح، وضمان استخال 
وع وتوجيهه �ف ي شكل مالحظات �ستف�د هذە المرحلة إمكان�ة التفاعل مع الم�ش

ص الدروس المستفادة �ف
وعات المستقبل�ة.   منها الم�ش

  اخت�ار البلدان المشار�كة/المستف�دة 1.5
وعبمجرد اعتماد لجنة التنم�ة ل ، �مكن للدول األعضاء المهتمة أن تقدم نموذج اإلعراب عن االهتمام إ� شعبة تنسيق جدول أعمال لم�ش

 لمعاي�ي االخت�ار 
�
ي أن �كون اإلعراب عن االهتمام وفقا

وع، الواردةالتنم�ة. و�نب�ف ي وث�قة الم�ش
وأن �كون اإلبالغ عن ذلك عن ط��ق ملء  �ف

وع (النموذج  بملء 5 النموذج المرفق بوث�قة الم�ش
�
 مشاركة. غ�ي أنه ُينصح �شدة أ�ضا

�
 بلدانا

�
وع تلقائ�ا ح الم�ش ي تق�ت ). وتصبح البلدان النام�ة اليت

  نموذج اإلعراب عن االهتمام وتقد�مه إ� الشعبة. 

ي المجموعا
وع، �مكن للشعبة أن تتواصل مع الدول األعضاء من خالل منس�ت ت اإلقل�م�ة و�ذا لم تعرب أي دولة عضو عن اهتمامها بالم�ش

ي 
وع. و�ف وع. وستختار الشعبة البلدان المشاركة بالتنسيق مع مدير الم�ش ز االهتمام بالم�ش وع واضحة، وأن تحفِّ حالة  للتأ�د من أن أهداف الم�ش

وع احت�اجات البلدان المهتمة وقدرتها االست�عاب�ة مان ذلك.    تلب�ة البلدان المهتمة لمعاي�ي االخت�ار، ستستعرض الشعبة ومدير الم�ش و�ق�ِّ

 . ي
ي االعتبار التمث�ل الجغرا�ف

 وس�أخذ اخت�ار البلدان �ف

  

�مالرصد والتقيالتنف�ذاالستهالل
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وع 2.5  مخطط مرحلة استهالل الم�ش

  مرحلة االستهالل  

 الجهة المسؤولة الوصف النشاط الوقت

 

3 
هر

أش
 

 . ة
م�

لتن
ل ا

ما
أع

ل 
دو

 ج
وع

ش
�

ل م
غ�

ش
�

 
تج

نوا
 ال

�م
سل

 لت
داد

ع إل
ا

 

دعوة البلدان التج��ب�ة إ� اإلعراب عن اهتمامها (إذا كان من المتوقع 
ي وث�قة 

وع ع� المستوى الُقطري ع� النحو الوارد �ف تج��ب الم�ش
وع  . 5) باستخدام النموذج الم�ش

 التنم�ةشعبة تنسيق جدول أعمال 
وع)  (بالتشاور مع مدير الم�ش

ي حالة انطباق
وع).   اخت�ار البلدان التج��ب�ة (�ف ذلك ع� الم�ش

  مالحظة: 
�
�حة) تلقائ�ا

ح (البلدان المق�ت �
 �صبح البلد المق�ت

  .
�
 مستف�دا

�
 بلدا

ي 
وعوعادًة ما ُ�عرب المستف�دون عن اهتمامهم بالمشاركة �ف ، الم�ش

وع.  ي الم�ش
امهم بتنف�ذە، من خالل تقد�م طلب للمشاركة �ف ف  وعن ال�ت

 التنم�ةشعبة تنسيق جدول أعمال 
وع)  (بالتشاور مع مدير الم�ش

لة باأل�شطة ل�ل بلد مستف�د (خطة التنف�ذ ع�  إعداد قائمة مفصَّ
 المستوى الُقطري) بالتعاون الوثيق مع البلدان التج��ب�ة

وع (بالتعاون الوثيق مع   مدير الم�ش
 البلدان التج��ب�ة)

ي بالتفص�ل [النموذج 
وخطوط ] (األ�شطة، 4ب�ان اإلطار المنط�ت

 األساس، والغا�ات). 
وع (بالتعاون الوثيق مع   مدير الم�ش

 البلدان التج��ب�ة)

وع وتوز�ــــع مسؤول�ات كل بلد مستف�د وع (بالتشاور مع البلدان  �شك�ل ف��ق الم�ش مدير الم�ش
 التج��ب�ة)

وع إ� تق  شعبة تنسيق جدول د�م تق��ر �شأن استهالل الم�ش
وعمدير  أعمال التنم�ة  الم�ش

وع  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة اعتماد التق��ر الخاص باستهالل الم�ش

 

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع 3.5  وضع ه�كل إدارة الم�ش
وع جدول أعمال التنم�ة. و�قدم تقار�رە إ� شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة ف كامل المسؤول�ة عن إدارة م�ش وع المعنيَّ   . يتحمل مدير الم�ش

وع�تو� و   المهام التال�ة:  مدير الم�ش

وع ألهدافه والمنافع المرجوة منه.  •   يتحمل كامل المسؤول�ة عن ضمان تحقيق الم�ش
•  . ف ف (ال��بو) وأصحاب المصلحة الخارجيني وع أمام أصحاب المصلحة الداخليني ل الم�ش  �مثِّ
ي الوقت المقرر، و�ضمن جودة النواتج.  •

وع �ف   يتحمل مسؤول�ة �سل�م الم�ش
وع وتقد�م تقار�ر دور�ة عنه (إ� شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، إ� لجنة التنم�ة،  •  ). وما إ� ذلك�ضمن الرصد الدوري للم�ش

  .وع وع لبدء تنف�ذ الم�ش وع ذات أهم�ة بالغة لمدير الم�ش   مرحلة استهالل الم�ش
 للبلدان المشاركة لتحد�د أول��اتهم وتوض�حها واالتفاق ع� خطة 

�
ة  و�ي مرحلة جوه��ة أ�ضا تنف�ذ ُمعدَّ

وع.   للم�ش
�
 خص�صا

  مشاركة أو مستف�دة من 
�
 بلدانا

�
] تلقائ�ا �حة [البلدان النام�ة أو البلدان األقل نموا�

تصبح البلدان المق�ت
وع من خالل ملء نموذج المشاركة وتقد�مه إ�  امها بالم�ش ف  اإلعراب عن ال�ت

�
ي عليها أ�ضا

وع. و�نب�ف الم�ش
 الشعبة المعن�ة. 

 ي ع� ا
 ) إ� شعبة تنسيق جدول 5لدول األعضاء المهتمة تقد�م نموذج المشاركة (النموذج ينب�ف

  أعمال التنم�ة. 
  ي 5نموذج المشاركة (النموذج

ي ستشارك �ف ) مصمم لتوف�ي معلومات مهمة عن المؤسسات الرئ�س�ة اليت
ف الذين �مكن التواصل معهم.  وع، واألهم من ذلك األشخاص الرئ�سيني  الم�ش

  الحت�اجات  سُ�جري مدير 
�
وع، بالتنسيق مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، تقي�ما  الم�ش

  البلدان المهتمة. 
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، اعتمادا� ع� مدى تعق�دە:  وع ما ��ي  �مكن أن �شمل ه�كل إدارة الم�ش

وع.  • وع يرفع تقار�رە إ� مدير الم�ش   ف��ق م�ش
ف عن • وع (يتألف من ممثلني ي ذلك التنف�ذ.  مجلس م�ش

وع و�ساعد �ف ف ع� تنف�ذ الم�ش ، و��ش
�
 مختلف مجاالت ال��بو) �جتمع دور�ا

 

وع، إذ  مالحظة:   بما يناسب طب�عة الم�ش
�
وع مصمما وع يتطلب �جب أن �كون ه�كل إدارة الم�ش الذي ينتج دراسات اقتصاد�ة محددة الم�ش

 عن 
�
وعات ه�كً� مختلفا ي تنطوي ع� العمل الم�ش ي العد�د من الباليت

ي �ف
 الم�دايف

�
ا كان اله�كل المختار، �جب أن �كون هناك   لدان التج��ب�ة. وأ��

) يتحمل المسؤول�ة عن النتائج. 
�
 صانع قرار مسؤول (ول�س ف��قا

 

ي 
 ك�ف�ة تح��ل سلسلة النتائج إ� إطار منط�ت

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 اإلطار المنط�ت

وع  اض وس�لة التحقق المؤ�ش  وصف الم�ش  االف�ت

 النت�جة 
 
�
 األوسع نطاقا

    

     النت�جة

     النواتج

     األ�شطة

 

ي  4.5
لة باأل�شطة والجدول الزميف  قائمة مفصَّ

ت�ب   �عرض األ�شطة بالتفص�ل (ب�ت
�
وع مخططا ة يتضمن تق��ر استهالل الم�ش ف ف البدا�ة والنها�ة مم�ي ي لتنف�ذها (المدة بني ) مع جدول زميف ي زميف

وع ي وث�قة الم�ش
ي المؤقت الوارد �ف ي هذە المرحلة أ��� تفص�ً� وأفضل تحد�دا� من الجدول الزميف

ي �ف   . باللون األسود). و�كون الجدول الزميف

وعات �شدة باالضطالع بهذا العمل  مالحظة مهمة:  ذ ُينصح مديرو الم�ش ي البلدان التج��ب�ة، وُ�حبَّ
بالتعاون الوثيق مع مسؤو�ي التنسيق �ف

وع.   أن �كون ذلك من خالل حلقة عمل للتخط�ط أثناء مرحلة استهالل الم�ش

  

النتائج النتائجالنواتجاأل�شطةالمدخالت
 األوسع نطاق
�
ا

العامل أو العوامل الخارج�ة 
ضة  المف�ت

العامل أو العوامل الخارج�ة 
ضة  المف�ت
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ي للتنف�ذ 
 الجدول الزميف

ي (انظر البند النواتج واأل�شط
 ة حسب اإلطار المنط�ت

2.5( 

 األر�اع السن��ة

 السنة الثان�ة السنة األو�

ال��ــع 
 األول

ال��ــع 
ي 
 الثايف

ال��ــع 
 الثالث

ال��ــع 
 الرابع

ال��ــع 
 األول

ال��ــع 
ي 
 الثايف

ال��ــع 
 الثالث

ال��ــع 
 الرابع

         1الناتج 

         1.1النشاط 

         2.1النشاط 

         2الناتج 

         1.2النشاط 

         2.2النشاط 

وع الفصل السادس:   تنف�ذ الم�ش
وع. ومن المهم أثناء هذە المرحل وع أهم�ة بالغة، إذ تتحقق خاللها النواتج المحددة والنت�جة اإلجمال�ة للم�ش ة إقامة تكت�ي مرحلة تنف�ذ الم�ش

وع. ولذا، ُ�عد التواصل المنتظم والمفت�ح  ي الم�ش
ف �ف ي البلدان وأصحاب المصلحة الرئ�سيني

 عالقة تعاون�ة مع مسؤو�ي التنسيق �ف
. أمرا� 

�
  جوه��ا

ي المسار 
وع �ف وع توج�ه الم�ش وع وتقي�م مخاطرە سيتيح لمدير الم�ش ي تنف�ذ الم�ش

وعالوة ع� ذلك، فإن الرصد المستمر للتقدم المحَرز �ف
ي الوقت المناسب. ولت�س�ي هذە العمل�ة، س�قدم مديرو 

وعات الصحيح (إذا لزم األمر) �ف  تقار�ر دور�ة إ� شعبة تنسيق جدول الم�ش
 ل التنم�ة.  أعما

 
 

وع.  ي إطار إدارة مرحلة تنف�ذ الم�ش
  وضح الجدول الوارد أدناە المهام الرئ�س�ة �ف

 مرحلة التنف�ذ
وع

ش
�

لم
ة ا

�ق
وث

� ل قا
وف

 

ة 
ل��

مط
 ال

تج
نوا

 ال
يق

حق
ت

   
  

 
ر�ر

قا
الت

ع 
ورف

د 
رص

ال
 

ي الوقت ال
 لتق��ر تنف�ذ األ�شطة �ف

�
وع  عتَمدستهالل الماال  مناسب وفقا  (ع� أساس مستمر)مدير الم�ش

وع)، وتحد�ث حالة  األ�شطةرصد  المخطط لها (حسب تق��ر استهالل الم�ش
 التنف�ذ بانتظام، والمواع�د النهائ�ة المنقحة، ورصد تحقيق النواتج بانتظام. 

وع إ� شعبة تنسيق جدول  مدير الم�ش
أعمال التنم�ة (تقد�م تحديثات بانتظام 

 )4باستخدام النموذج 
وعإذا واجه  صع��ات أو  تنف�ذ الم�ش

ات، تتخذ الشعبة إجراءات كرد   تأخ�ي
 فعل لذلك

وع  تقد�م تق��ر سنوي (تقار�ر سن��ة) إ� لجنة التنم�ة أثناء تنف�ذ الم�ش
ي تحقيق  -

باستخدام  النواتجتقد�م تقار�ر �شأن التقدم المحَرز �ف
ي 

ي اإلطار المنط�ت
ات الواردة �ف  المؤ�ش

ان�ة المستخدمةاإلبالغ عن �سبة  - ف  الم�ي
ث وتداب�ي التخف�ف من وطأة المخاطر -  جدول مخاطر محدَّ
-  

�
 فور�ا

�
ي تتطلب اهتماما  تحد�د المشا�ل اليت

ث لتحقيق النواتج (إذا لزم األمر) - ي محدَّ  جدول زميف
ي إجراء تقي�م للتقدم  -

ي تحققت بالفعل، ينب�ف و�النسبة للنواتج اليت
ي تحقيق النتائج (باستخدام ا

ي اإلطار المحَرز �ف
ات الواردة �ف لمؤ�ش

 .( ي
 المنط�ت

 

وع التق��ر  - ُ�ِعّد مدير الم�ش
 )6(باستخدام النموذج 

�ستوثق شعبة تنسيق جدول  -
 أعمال التنم�ة من التق��ر أو تتحقق 

 من صحته

 
 بالتق��ر وتنظر 

�
تح�ط لجنة التنم�ة علما

حة (األ�شطة، والنواتج  ات المق�ت ي التغي�ي
�ف

وع/  ي المتوقعة، ومدة الم�ش الجدول الزميف
وع).   للم�ش

�مالرصد والتقيالتنف�ذاالستهالل
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وع إ� لجنة التنم�ة بمجرد إنجاز  ل عن إنجاز الم�ش تقد�م تق��ر مفصَّ
 : وع.  و�تضمن التق��ر عدة أمور، من بينها ما ��ي  الم�ش

 لإلطار  -
�
ي تحقيق النتائج المتوقعة (وفقا

ي للتقدم المحَرز �ف
تقي�م ذايت
( ي

 المنط�ت
ي تحقيق  -

ي للتقدم المحَرز �ف
 لإلطار تقي�م ذايت

�
 (وفقا

�
النتائج األوسع نطاقا

( ي
 المنط�ت

اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان استدامة المنافع الناتجة عن  -
وعمال  �ش

 ع� نطاق أوسع ها الدروس المستفادة مع إمكان�ة تطب�ق -
  مذكرة ��ش  -

وع التق��ر  - ُ�ِعّد مدير الم�ش
 )7(باستخدام النموذج 

�ستوثق شعبة تنسيق جدول أعمال  -
 التنم�ة من التق��ر أو تتحقق 

 من صحته

 

وع 1.6   رصد الم�ش
وع جزء مهم من تنف�ذە. وتكمن ي أنه ي رصد الم�ش

ي �مكن أن تؤثر ع� الأهم�ة الرصد �ف وع، تيح تقي�م المخاطر المحتملة اليت تنف�ذ الناجح للم�ش
ّم ي

َ
ات�ج�ات التخف�ف.  ومن ث وع من الجاه��ة لمواجهة تلك المخاطر من خالل اس�ت ن مدير الم�ش

�
 وفر بيئة تمك

 

 
 

وع إ� شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، و�قدم تق��را� مر  وع، إذ �قدم معلومات بانتظام عن تنف�ذ الم�ش وع رصد الم�ش  و�تو� مدير الم�ش
�
حل�ا

 إ� لجنة التنم�ة. 
�
  سن��ا

 

•  
�
وعات:  طر الرصد والتقي�مأ  لمديري الم�ش

 
ي اإلدارة القائمة  ي ال��بو. وتعيف

وعات جدول أعمال التنم�ة و�دارتها بمبادئ اإلدارة القائمة ع� النتائج المتبعة �ف شد إعداد م�ش ع� النتائج �س�ت
 التخط�ط للنتائج ورصدها. 

وعات جدول أعمال التنم�ة، �ستخدم ال��بو األطر    المنطق�ة لوضع أطر التخط�ط والرصد والتقي�م. و�النسبة لم�ش

وعات التنم�ة الموجهة نحو النتائج. و�ستخدم العد�د من المنظمات هذە األداة،  ي هو أداة تخط�ط تحل�ل�ة منهج�ة لم�ش
واإلطار المنط�ت

وعات الموجهة نحو التنم�ة وتقي�مها. و�ي  ي منظومة األمم المتحدة، لرصد الم�ش
 �ف

�
وعات وُ�ستخَدم أ�ضا أداة مخصصة لمديري الم�ش

ي المقام األول. 
ف �ف مني  والمق�ِّ

: و   تعرض األطر المنطق�ة ما ��ي

ي  •
ي من المتوقع أن �سهم �ف اضات العوامل الخارج�ة اليت ات�ج�ة التدخل (سلسلة النتائج) من األ�شطة إ� تحقيق األثر، واف�ت  اس�ت

 هذە النتائج. 
ي تق • ات (خطوط األساس، والغا�ات) اليت  �س ما إذا كانت النواتج والنت�جة واألثر المتوقع قد تحقق. المؤ�ش
 وسائل التحقق: وسائل ق�اس النتائج.  •

 
ات�ج�ة تدخل مناسبة تحل�ً� شامً� للتحدي والس�اق وأصحاب المصلحة (المرحلتان األو� والثان�ة المتعلقتان بوضع  و�ستلزم تحد�د اس�ت

، فلن 
َّ

ا�هم. و�� ف إ�ش ف مواجهته وأصحاب المصلحة الذين يتعني وع مهمتان). و�جب أن �كون هناك فهم كامل للتحدي الذي يتعني مفهوم الم�ش
وع ال�قدم   الدعم المناسب (النواتج) لتحقيق المنافع المتوقعة (النت�جة). م�ش

ف�د األ 
ُ
ي شكل موجز وسهل القراءة.  طر وت

وع الرئ�س�ة �ف ي عرض معلومات الم�ش
 المنطق�ة �ف

  

الرصد االستهالل
والتقي�م التنف�ذ
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ي 
ە : 4الرسم الب�ايف ي ُ�عدِّ

وح لإلطار المنط�ت وع است قالب م�ش ي مرحلة استهالل الم�ش
ً� �ف  مفصَّ

�
وع إعدادا وعمدير الم�ش  إ� وث�قة الم�ش

�
 نادا

 

ئج
نتا

 ال
لة

س
سل

 =
�ي 

لرأ
ق ا

ط
من

ال
 

ي 
 اإلطار المنط�ت

وع   اض وس�لة التحقق المؤ�ش  وصف الم�ش  االف�ت

 األثر 

هذا  (مالحظة: 
الجزء ال �كون 

 مالئ
�
  ما

�
دائما
وعات  لم�ش

جدول أعمال 
 التنم�ة)

ات ط��لة  منافع وتأث�ي
 األجل تحققها النتائج

ك�ف �مكن ق�اس تحقيق 
األثر الط��ل األجل وما �ي 

ي �ستند   المعاي�ي اليت
 إليها ذلك؟

 تحد�د خط األساس

  تحد�د الغا�ة

ك�ف سُتجمع 
المعلومات وَمن 

 س�جمعها؟

اضات  إذا تحققت النت�جة (النتائج) وكانت االف�ت
صح�حة (عند هذا المستوى)، فسيتمكن 

وع  ي تحقيق أثر الم�ش
 من المساهمة �ف

 ط��ل األجل. 

ة  النت�جة  ات مبا�ش منافع وتأث�ي
وعالتحققها نواتج   م�ش

ك�ف �مكن ق�اس تحقيق 
النتائج وما �ي المعاي�ي 
ي �ستند إليها ذلك؟  اليت

 تحد�د خط األساس

  تحد�د الغا�ة

ك�ف سُتجمع 
المعلومات وَمن 

 س�جمعها؟

اضات صح�حة إذا تحققت الن واتج وكانت االف�ت
 هذا المستوى)، فسوف تتحقق  (عند 

 النتائج المتوقعة. 

المنتجات والخدمات  النواتج 
ي تحققها  المحددة اليت

وعات جدول أعمال  م�ش
 التنم�ة، وُ�س� المنجزات

 ك�ف �مكن ق�اس تحقيق
النواتج وما �ي المعاي�ي 
ي �ستند إليها ذلك؟  اليت

 تحد�د الغا�ة

ك�ف سُتجمع 
المعلومات وَمن 

 س�جمعها؟

ذت األ�شطإذا  فِّ
ُ
اضات صح�حة ن ة وكانت االف�ت

 هذا المستوى)، ستتحقق النواتج.  (عند 

األ�شطة الالزمة لتحقيق  األ�شطة 
النواتج المتوقعة من 

وع  د خالل الم�ش حدَّ
ُ
(ت

وع)  مرحلة استهالل الم�ش

   

  

ات ووسائل التحقق ف األهداف والمؤ�ش ي = العالقة بني
  المنطق األف�ت

 توض�حات 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح ما س�حققه  
وع ي شكل سلسلة  الم�ش

�ف
نتائج (المرحلتان الثالثة 

  والرابعة). 

ُ�قَرأ منطق التدخل من 
 أسفل إ� أع�. 

ات ق�اس   مؤ�ش
 تحقيق األهداف

�مكن أن تكون كم�ة 
 (أعداد
�
) أو نوع�ة ا
 (أحكام
�
  )ا

  

 

وع. فع� سب�ل المثال، �مكن استخدام وقد ُجمعت غالب�ة المعلومات الالزمة الستكمال اإلطار  ي مرحلة مبكرة من إعداد الم�ش
ي �ف

المنط�ت
ي 

ي الرسم الب�ايف
ي ع� النحو الموضح �ف

وع لملء جزء من اإلطار المنط�ت ت لوث�قة مفهوم الم�ش ِعدَّ
�
ي أ  . 4سلسلة النتائج اليت

وع من جانب شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة:  •  رصد الم�ش

وع أ : يتو� مدير الم�ش  مسؤول�ة تقد�م تقار�ر منتظمة إ� شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة �شأن وضع تنف�ذ األ�شطة، مع إبراز ما ��ي
�
 �ضا

وع -  لتق��ر استهالل الم�ش
�
 األ�شطة المخطط لها وفقا

وع -  لتق��ر استهالل الم�ش
�
 المواع�د النهائ�ة وفقا

ح إلنجاز األ�شطة - ي المنقَّ
 الموعد النهايئ

) يبدأ بعد/جار�  وضع النشاط (لم -
�
نجز تماما

�
 العمل ف�ه/أ

 
ات/التحد�ات األخرى -  توضيح التأخ�ي
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 التداب�ي التصح�ح�ة المتَخذة -
 

ات أو  وع يواجه تأخ�ي ما إذا كان تنف�ذ الم�ش وع وتقد�م التقار�ر إ� لجنة التنم�ة، ال س�َّ ي ت�س�ي تنف�ذ الم�ش
صع��ات أو وستسهم هذە العمل�ة �ف
وع. كليهما. و�مكن لشعبة   لتنف�ذ الم�ش

�
  تنسيق جدول أعمال التنم�ة عندئٍذ أن تقدم دعما

ي تنف�ذ ال
ز تلك التقار�ر أي تغي�ي ملحوظ �ف �ب

ُ
ي أن ت

ي إطار عمل�ة الرصد. و�نب�ف
وع تقار�ر سن��ة إ� لجنة التنم�ة �ف وع (تأخر و�قدم مدير الم�ش م�ش

وع، أو الحاجة إ� ، أو الحاجة إ� تمد�د الم�ش ي  إعادة تكي�ف بعض األ�شطة المخطط لها، وما إ� ذلك)، وأن تعتمدها لجنة الجدول الزميف
وع أثناء تنف�ذە.  ان�ة المخصصة للم�ش ف   التنم�ة. وال �مكن إعادة تقي�م الم�ي

  تقد�م تقار�ر مرحل�ة دور�ة إ� لجنة التنم�ة:  •

وع مسؤول�ة إعداد تق��ر مرح�ي سنوي شامل وتقد�مه إ� لجنة و�جب أن يتضمن التق��ر  ). 6التنم�ة (باستخدام النموذج  يتو� مدير الم�ش
 المعلومات التال�ة: 

وع • وع) الب�انات الرئ�س�ة للم�ش  لوث�قة الم�ش
�
 (وفقا

ثة باأل�شطة، وحالة تنف�ذ هذە األ�شطة •  قائمة محدَّ
ان�ات • ف ام بالم�ي ف ي تحقيق النواتج، واالل�ت

 التقدم المحَرز �ف
ث بالمخاطر •  جدول محدَّ
ي  •  المشا�ل اليت

�
 فور�ا

�
  تتطلب اهتماما

وع   • ث للم�ش ي المحدَّ  الجدول الزميف
ي تحقيق النتائج (بناًء ع� النواتج المتحققة بالفعل) •

 تقي�م للتقدم المحَرز �ف
•  

وع ونواتجه وأ�شطته  ف ضمان تنف�ذە بناًء ع� أهداف الم�ش وع المعنيَّ وع، �جب ع� مدير الم�ش الموضحة و�مجرد اعتماد لجنة التنم�ة للم�ش
ما الجدو  وعات جدول أعمال التنم�ة الجار�ة، ال س�َّ ات �لزم إجراؤها ع� م�ش ي إبالغ اللجنة بأي تغي�ي

وع. غ�ي أنه ينب�ف ي وث�قة الم�ش
ي �ف ل الزميف

 . وع، من خالل تقد�م تق��ر مرح�ي ف اللجنة بعد ذلك بهذا التق��ر المرح�ي التخاذ قرار  لتنف�ذ الم�ش ي �شأن التغ ها وسوف �ستعني ات اليت ي�ي
وع.   حها مدير الم�ش  �ق�ت

وع 2.6  إغالق الم�ش
وع تقد�م تق��ر إنجاز إ� لجنة التنم�ة (النموذج  وع: 7�جب ع� مدير الم�ش :  ) قبل إغالق الم�ش ي

ي أن يتضمن التق��ر معلومات عن اآليت
 و�نب�ف

وع • وع) الب�انات الرئ�س�ة للم�ش  لوث�قة الم�ش
�
 (وفقا

ات المختارة) تق��ر عن النواتج المتحققة • ي باستخدام المؤ�ش
 لإلطار المنط�ت

�
 (وفقا

ات المختارة) • ي باستخدام المؤ�ش
 لإلطار المنط�ت

�
ي لوحظت (وفقا  تق��ر عن النت�جة (النتائج) اليت

وع) • ي حال انطباق ذلك ع� الم�ش
 تحل�ل أسباب عدم تحقيق األهداف (�ف

 للنواتج ون�ع التكال�ف) •
�
 تق��ر عن التنف�ذ الما�ي (وفقا

مه اختتام • وع (إذا ظل الدعم الذي قدَّ   الم�ش
�
وع مالئما  ، فك�ف سيتم ضمان استمرار المنافع أو توسيع نطاقها)؟   الم�ش

ح ( • ي �مكن لل��بو االستفادة منها (ل�ل قطاع أو للمنظمة بأ�ملها)؛ (1مذكرة ��ش توضِّ ي 2) النقاط الرئ�س�ة اليت ) والنقاط الرئ�س�ة اليت
  الستفادة منها (ل�ل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة). �مكن للدول األعضاء ا

وعو�ذا كانت نواتج  ي حاجة قائمة، ف�مكن للجنة الم�ش
ِّ اح إجراءات المتالتنم�ة  أو نتائجه تليب وع هدفه  ابعة الممكنة. اق�ت و�ذا حقق الم�ش

وع بال�امل و/أو ل   م �عد (أهدافه) بال�امل، أو استفادت الدول األعضاء من منافع الم�ش
�
وع مالئما ، فقد ال تكون هناك الدعم المقدم من الم�ش

 حاجة إ� م��د من إجراءات المتابعة. 

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 

 

 

 

  

 
وع.  • ي تكي�ف ذلك اله�كل بما يناسب طب�عة الم�ش

وع. و�نب�ف وع ه�كً� إلدارة الم�ش  من المهم أن �ضع مدير الم�ش
ي مرحلة  •

ي للدول األعضاء المشاركة أن �شارك بفعال�ة �ف
وع. ينب�ف  استهالل الم�ش

•  . ي ام بالجدول الزميف ف وري لنجاح التنف�ذ واالل�ت وع �ف وعات من  الرصد المنتظم للم�ش ن ذلك مديري الم�ش
�
وس�مك

وع.  ي تنف�ذ الم�ش
 التحد�د المسبق ألي مشكلة محتملة �ف

وعات تقار�ر سن��ة إ� لجنة التنم�ة.  • ي أن �قدم مديرو الم�ش
 ينب�ف

ي إبالغ اللجنة بأي تغي�ي  •
وع، من خالل تقد�م و�نب�ف ي للم�ش ما الجدول الزميف وع الجاري، ال س�َّ ات �لزم إجراؤها ع� الم�ش

 تقار�ر مرحل�ة.  
وع مسؤول�ة تقد�م تق��ر إنجاز إ� لجنة التنم�ة.  • وع، يتو� مدير الم�ش  بمجرد إنجاز الم�ش
  مستخلصة من تق��ري اإلنجاز والتقي�م. وُتقرر اللجنة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات متابعة بناًء ع� االستنتاجات ال •
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وع القسم الثالث:   تقي�م الم�ش

 التقي�مات الفصل السابع: 
ف بها ع� نطاق واسع وعات جدول أعمال التنم�ة من خالل تطبيق المبادئ والممارسات الج�دة المع�ت  . 14يتناول هذا الفصل تقي�م م�ش

 

 الغرض من التقي�مات 1.7
ي التعلم المؤس�ي 

ي ال��بو  توفر التقي�مات أدلة موثوقة ومف�دة لتع��ز المساءلة عن نتائج التنم�ة، وللمساهمة �ف
والدول األعضاء فيها.  �ف

شد ال��بو و  وع جدول أعمال التنم�ة �قدم المساعدة المناسبة بالط��قة المالئمة.  لجنة التنم�ة بتلك التقي�مات لتحد�د و�س�ت   ما إذا كان م�ش

وعات جدول أعمال التنم�ة:  ، لتقي�مات م�ش  وهناك غرضان رئ�س�ان، تحد�دا�

 مساءلة ال��بو أمام الدول األعضاء، •
وعات جدول أعمال التنم�ة.  • ف تنف�ذ م�ش   االستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تحسني

 

شد التقي�مات باختصاصات واضحة تتضمن أسئلة تقي�م رئ�س�ة. وُ�جري تلك الت مون مستقلون وتديرها شعبة تنسيق و�س�ت قي�مات مق�ِّ
 جدول أعمال التنم�ة. 

وع.  مالحظة مهمة:  ان�ة الم�ش ف ي م�ي
ان�ة التقي�م و�دراجها �ف ف ع م�ي

ُّ
 �جب توق

عد عمل�ات التقي�م والرصد 
ُ
لة لبعضها وت  : مكمِّ

ي تحقيق األهداف المتوقعة (النواتج،  •
ي تقي�م التقدم المحَرز �ف

ان�ات. وُ�عد الرصد ُ�سهم الرصد المنتظم �ف ف والنتائج، واآلثار) واستخدام الم�ي
وعات الجار�ة بفعال�ة وكفاءة.  ي توج�ه قرارات اإلدارة من أجل تنف�ذ أحد الم�ش

 وظ�فة إدار�ة مستمرة. و�تمثل الغرض الرئ��ي منه �ف
وعات للتقي • ي إطار عمل�ات التقي�م، تخضع الم�ش

هو توج�ه قرارات لجنة التنم�ة،  �مات�م بمجرد ا�تمالها. والغرض من تلك التقيو�ف
 
�
ي تحقيق النتائج فحسب، بل تنظر أ�ضا

 لهذا الغرض، ال تنظر التقي�مات �ف
�
ي �مكن لل��بو االستفادة منها. وتحق�قا واستخالص الدروس اليت

وعات التنم�ة الناجحة (المالءمة، واال�ساق، وال�فاءة، واستدامة الن ف م�ش ي تم�ي  تائج). إ� العوامل األخرى اليت
 

ي تق��ر اإلنجاز باإلضافة إ� التقي�م المستقل والتوص�ات المنبثقة عنه، ستتخذ لجنة التنم�ة  مالحظة مهمة: 
بناًء ع� االعتبارات الواردة �ف

ي العمل ا
وع إ� مرحلة تال�ة، أو تعم�مه �ف  ه. واالستفادة من نواتج لمعتاد للمنظمة، أو إغالقهقرارا� �شأن احتمال�ة تمد�د الم�ش

وع جدول أعمال التنم�ة.   و�عرض الجدول التا�ي األطر الزمن�ة وخطوات تقي�م م�ش

  خطوات التقي�م والمسؤول�ات 2.7
 المسؤول�ات الوصف الناتج الوقت

م:  ف المق�ِّ ) تصم�م التقي�م وتعيني ف مني م (المق�ِّ  التعاقد مع المق�ِّ
حد

 وا
هر

ش
 

ت 
صا

صا
خت

اال
 

قة
وث�

 
يع

وق
ت

قد
لع

وا
 

(بالتشاور  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة وأسئلة التقي�م الرئ�س�ةتحد�د الغرض 
وع)  مع مدير الم�ش

(بالتشاور  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة إعداد وث�قة االختصاصات
وع)  مع مدير الم�ش

( ف مني م (المق�ِّ (بالتشاور  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة اخت�ار المق�ِّ
وع)  مع مدير الم�ش

م (بالتشاور  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة التعاقد مع المق�ِّ
وع)  مع مدير الم�ش

 تطبيق االختصاصات مرحلة استهالل التقي�م: 

حد
 وا

هر
ش

 

اد 
تم

اع
�ر 

ق�
الت

�ي 
هال

ست
اال

 

م الوثائق وع �جمع المق�ِّ  مدير الم�ش

ة م دراسة مكتب�ة أول�َّ م ُ�جري المق�ِّ  المق�ِّ
وع باألشخاص المقرر إجراء مقابالت معهمإعداد قائمة  م/مدير الم�ش  المق�ِّ

                                                
ي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائ�ة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة.  المصادر:  14  مبادئ التقي�م اليت
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م وشعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة ع� مواع�د إجراء المقابالت والمهام  يتفق المق�ِّ
 شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة  الم�دان�ة (إذا لزم األمر)

تيبات اإلدار�ة للمهمة الم�دان�ة (إذا لزم األمر)  تنسيق جدول أعمال التنم�ة شعبة ال�ت
م التق��ر االستهال�ي  م ُ�ِعّد المق�ِّ  المق�ِّ

وع �شأن التق��ر االستهال�ي   تتو� الشعبة تجم�عها تعل�قات شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة/مدير الم�ش
ي ص�غته النهائ�ة

م بتعد�ل التق��ر االستهال�ي ووضعه �ف م �ضطلع المق�ِّ  المق�ِّ

ان
وع

سب
أ

 

ت
انا

لب�
ع ا

جم
ت 

انا
لب�

ل ا
حل�

ت
��ر 

تق
 ال

وع
ش

�
م

 

م المهام الم�دان�ة (إذا لزم األمر) والمقابالت  المق�ِّ
ي نها�ة المهمة

م إحاطة شف��ة بالنتائج واالستنتاجات والتوص�ات الرئ�س�ة �ف  المق�ِّ
م األمر)إجراء دراسة مكتب�ة إضاف�ة أو استعراض للمنشورات أو كليهما (إذا لزم   المق�ِّ

 : ي
وع التق��ر إ� شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة (الموعد النهايئ   15 تقد�م م�ش

�
يوما

م بعد نها�ة المهمة الم�دان�ة  المق�ِّ

حد
 وا

�ع
سب

أ
 

ص
ح�

تم
ئق 

قا
ح

ال
 

عمم التق��ر ع� مدير 
ُ
 للحقائق وت

�
جري شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة تمح�صا

ُ
ت

وع لتمح�ص   الحقائقالم�ش
 (نموذج القائمة تتحقق شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة من جودة التق��ر 

 )8المرجع�ة 

(رئ�س) شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة 
وع  ومدير الم�ش

عة إ� تقدم شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة تص ح�حات للحقائق وتعل�قات مجمَّ
ات، والتعل�قات ا ع التغي�ي م (تتبُّ ون�ة)لمق�ِّ  شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة اإلل��ت

حد
 وا

�ع
سب

أ
��ر 

تق
 ال

ضع
و

ه  
غت

ص�
 

في �
�ة

هائ
الن

 
يق

دق
الت

ع 
ُّ تتب

 

ي جودة التق��ر. 
م التصح�حات، و�صحح أوجه القصور �ف ج المق�ِّ و�قبل التصح�حات،  ُ�در�

ح سبب ذلك.  م أو إذا رفضها يوضِّ  المق�ِّ

ات واإلجابة عن التعل�قات�قدم النسخة النهائ�ة للتق��ر (�سخة  ف التغي�ي  تتضمن تمي�ي
ون�ة م ). اإلل��ت  المق�ِّ

 الن�ش 

ة 
جن

 لل
�ة

تال
 ال

سة
جل

ال ا
�ة

نم
لت

 

 شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة تعم�م التق��ر بعد إدراج مواد لجنة التنم�ة
م التق��ر ع� لجنة التنم�ة م �عرض المق�ِّ  المق�ِّ

 لجنة التنم�ة وتنظر ف�هتناقش لجنة التنم�ة التق��ر 

ي حالة التخط�ط لذلك)
شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة/مدير  أ�شطة الن�ش األخرى (�ف

وع/لجنة التنم�ة  الم�ش

 

ف  3.7 ف المستقلني مني  اخت�ار المق�ِّ
وعات جدول أعمال  ي إعداد م�ش

مون قد شاركوا �ف وعات جدول أعمال التنم�ة لتقي�مات خارج�ة ومستقلة. و�جب أال �كون المق�ِّ تخضع م�ش
  . ف ف المستف�دين المستهدفني  التنم�ة أو إدارتها وال أن �كونوا من بني

مون معتِم   أال �كون المق�ِّ
�
ي االستقالل�ة أ�ضا  ع� ال��وتعيف

�
ي أي من دين اقتصاد�ا

وع جدول أعمال التنم�ة �ف ي م�ش
�كة �ف بو أو ع� المنظمات ال�ش

 البلدان التج��ب�ة (حيثما ينطبق ذلك). و�جب معالجة تضارب المصالح المحتمل بانفتاح ونزاهة. 

ف من خالل إ مني افة استنادا� وتتم عمل�ة اخت�ار المق�ِّ ات ذات صلة بالمجال. و�جب أن �كون  جراءات شفَّ إ� ما يتمتعون به من مهارات وخ�ب
ف ألداء وظائفهم. و�جب أن يتمتعوا بمهارات تقي�م�ة ومعرفة كاف�ة بالمل��ة الفك��ة لفهم محتوى  مون مؤهلني وع المق�ِّ الذي �ضطلعون الم�ش

ي س�اق التنم�ة الدول�ة.  بتقي�مه. و�مكن إثبات امتالك المهارات التقي�م�ة من خالل سجل حافل
 بتجارب التقي�م الناجحة �ف

وعات جدول أعمال التنم�ة بح��ة ودون تدخل. و�تلقون الدعم من شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة ومديري  مو م�ش و�مكن أن �عمل مق�ِّ
ي أن �ستف�دوا من االطالع ع� جميع المعلومات ذات الصلة. 

وعات. و�نب�ف  الم�ش

 النقاط الرئ�س�ة: 

 

 
 
 
 
 

  

وعات  •  جدول أعمال التنم�ة لتقي�مات خارج�ة ومستقلة.  تخضع م�ش
•  :   يتمثل الغرض من التقي�مات ف�ما ��ي

o ،مساءلة ال��بو أمام الدول األعضاء 
o  .وعات جدول أعمال التنم�ة ف تنف�ذ م�ش  االستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تحسني
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 جمع الب�انات (المعلومات) وعرضها 4.7
ي مراعاة النقاط التال�ة عند جمع الب�انات وعرضها: 

  ينب�ف

 
وع، ومفهوم  • وع جدول أعمال التنم�ة، ومنها ع� أقل تقدير وث�قة الم�ش ي جميع الوثائق ذات الصلة بم�ش

�جب النظر �ف
وع.  وع، والتقار�ر المرحل�ة، ونواتج الم�ش  الم�ش

ف و�تاحة ا • ي التقي�م. �جب التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيني
الة �ف ي لمعاي�ي تحد�د  لفرصة لهم للمشاركة الفعَّ

و�نب�ف
دة بوض�ح.  ل تبادل المعلومات.  أصحاب المصلحة أن تكون محدَّ  �سهِّ

�
 �شارك�ا

�
مون نهجا ي أن �ستخدم المق�ِّ

 و�نب�ف
م  • ت من صحة مصادر المعلومات، وأن �ق�ِّ ي للتقي�م استخدام أسلوب التحقق المتبادل للتثبُّ

مصداق�ة الب�انات ينب�ف
 .
�
 نقد�ا

�
 وموثوقيتها تقي�ما

ي أن ُ�ستَمد  •
. و�نب�ف

�
 واضحا

�
ا� منطق�ا ف ف بينها تمي�ي ي عرض النتائج واالستنتاجات والتوص�ات �شكل منفصل، مع التمي�ي

ينب�ف
  و�جب أن �عرض تق��ر التقي�م حجة واضحة.  االستنتاجات من النتائج، وأن ُ�ستَمد التوص�ات من االستنتاجات. 

مون.  حما�ة ال��ة:  • ي يتلقاها المق�ِّ ف وحما�ة ��ة المعلومات اليت غني
�
ي إخفاء ه��ة فرادى الُمبل

 ينب�ف

 معاي�ي التقي�م 5.7
وعات جدول أعمال التنم�ة ل • ف ب�جراء تقي�مات لم�ش

�
وعات وتنف�ذها  لحصول ع�ُ��ل تقي�م جودة موحد لتصم�م الم�ش

 للمعاي�ي الخمسة التال�
�
 ة: ونتائجها وفقا

o  :احت�اجات المستف�دين؟ المالءمة َّ وع التوص�ات المستهدفة، وهل ليب َّ الم�ش  هل ليب
o  :وعات جدول أعمال التنم�ة  اال�ساق ها من م�ش وع جدول أعمال التنم�ة مع برامج ال��بو، وغ�ي ق م�ش

ُ
مدى تواف

 الجار�ة أو المنجزة، وس�اسات البلدان التج��ب�ة. 
o  :ق نواتج  الفعال�ة وع ونتائجه المتوقعة أو مدى احتمال�ة تحق�قه لنتائجه المتوقعة. مدى تحقُّ و�ذا أمكن،  الم�ش

ي حالة عدم استخدامها، �جب توضيح السبب). 
ي (و�ف

ي اإلطار المنط�ت
ات الواردة �ف  �جب استخدام المؤ�ش

o  :ي الوقت المناسب، ومدى اقتصاد�ة تحق�قها.  ال�فاءة
وع لنواتجه �ف  مدى تحقيق الم�ش

o  :ى استمرار أو احتمال استمرار المنافع الخالصة للتدخل. مد االستدامة 

وعات جدول أعمال التنم�ة، يتعذر تقي�م األثر بوجه عام.  ف لم�ش مون  و�ذا توفرت أدلة واضحة، قد ُ�قرر  ونظرا� للنطاق والمدة المحدودتني المق�ِّ
ي تحقيق األثر. 

 تقي�م احتمال�ة إسهام النتائج �ف

 تق��ر التقي�م 6.7
هم من �جب أن تك ي ال��بو، وغ�ي

ف (شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، ولجنة التنم�ة، وموظ�ف ون تقار�ر التقي�م مفهومة للقراء المستهدفني
ي أن تكون موجزة (بحد أق� 

). و�نب�ف ف ف المستهدفني ح المصطلحات التقن�ة بط��قة مفهومة  20المستخدمني ورة، �ش ، عند ال�ف ي
صفحة). و�نب�ف

: للقراء الذين ل�سوا  ي
 ع� درا�ة بالتقي�م أو المل��ة الفك��ة. و�جب أن تتضمن اآليت

 ملخص •
�
 تنف�ذ� ا

�
�قدم لمحة عامة عن التق��ر، مع إبراز النتائج واالستنتاجات والتوص�ات الرئ�س�ة والدروس المستفادة بوجه عام.  : ا

ي لمحتوى الملخص
د التق��ر  و�نب�ف ف التق��ر.  التنف�ذي أن �جسِّ ي ذاته دون الرج�ع إ� منت

 �ف
�
، و�جب أن �كون واضحا  اإلجما�ي

 
فت ب�جراء التقي�م، ونطاق التقي�م، وأهدافه، وأسئلة التقي�م الرئ�س�ة.  •

�
ي كل  الجهة اليت

 
م، واإلفصاح عن تضارب المصالح المحتمل (إن ُوجد).  •  اسم المق�ِّ

 
وعس�اق  • وع وتوقعاته).  وخلفيته (ع� سب�ل المثال، الجهة الم�ش وع، ومقاصد الم�ش حت الم�ش ي اق�ت  اليت

 
ي تؤثر ع� نجاح التدخل.  • اضات األساس�ة اليت ما العوامل واالف�ت وع، ال س�َّ ي الم�ش

ات�ج�ة التدخل المتبعة �ف  اس�ت
 

 مصادر المعلومات المستخَدمة (دراسة مكتب�ة، مقابالت، استعراض منشورات، مالحظة شخص�ة، إ� •
ً
غ�ي ذلك).  المنهج�ة، شاملة

ي ضوء أهداف التقي�م. 
ح التق��ر معاي�ي التقي�م وك�ف�ة ترج�حها �ف  و�وضِّ

 
م ع� إجراء التقي�م.  • ي تحد من قدرة المق�ِّ  قيود التقي�م، أي العوامل اليت

 
وع بناًء ع� معاي�ي التقي�م الموحدة (انظر ما سبق).  •  النتائج، وتقي�م الم�ش
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 والتقي�م. االستنتاجات المستمدة من النتائج  •
 

ي �ستهو توص�ات مص •  للفئات اليت
�
م التوص�ات وفقا صمَّ

ُ
ي غة بوض�ح، �مكن تنف�ذها بواقع�ة وتتسم بأنها عمل�ة. وت

دفها. و�نب�ف
 فقط.  توجيهها إ� الجهات المتلق�ة للتق��ر 

 
ي مرفق  •

ج��ت معهم مقابالت ومصادر المعلومات األخرى �ف
�
دَرج القوائم ال�املة لألشخاص الذين أ

ُ
للتق��ر حيت �مكن تقي�م دقة ت

ي التق��ر. 
 المعلومات الواردة �ف
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 النقاط الرئ�س�ة: 
 

 
  

  .ي تق��ر التقي�م إ� لجنة التنم�ة م الخار�ب  �قدم المق�ِّ
  .ز بوض�ح النتائج الرئ�س�ة للتقي�مات وتوص�اتها واستنتاجاتها الرئ�س�ة ي أن ُي�ب

 ينب�ف
  وع أو توس�عه استنادا� إ� تق��ر التقي�م، قد تقرر لجنة وع (توسيع نطاق الم�ش التنم�ة إضافة مرحلة ثان�ة للم�ش

ي عمل ال��بو، أو إغالقه واالستفادة من الدروس المستخلصة منه. 
وع �ف  أخرى)، أو تعم�م الم�ش

�
 ل�شمل بلدانا
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وعات جدول أعمال التنم�ة وتنف�ذها ي إعداد م�ش
 ما �جب فعله وما ال �جب فعله �ف

 مفاه�م�ة (الدول األعضاء)إعداد مذكرة 
ي إطار جدول أعمال التنم�ة.   -

ف ع� األعمال السابقة �ف وعات جدول أعمال التنم�ة الذي يتيح البحث ف�ه؛ حيت تتعرَّ طاِلع فهرس م�ش
ً� لها. و  وعك من األعمال القائمة و/أو �كون ُم�مِّ  ال �عدو إال أن �كون �سو احرص ع� أن �ستف�د م�ش

�
وعا ح م�ش خة مكررة من ال تق�ت

وعات جدول أعمال التنم�ة السابقة.  ي م�ش
ذة �ف  األعمال المنفَّ

وعك التغلب عل�ه.  دي المتعلق بالمل��ة الفك��ة الذيابدأ بتحد�د التح - ي ال تتعلق حدِّ و  �ستهدف م�ش د األسباب الجذر�ة للتحدي، اليت
ي كث�ي من األح�ان. 

وعك ل�ستهدف تو بالمل��ة الفك��ة فقط �ف نف�ذ بعض األ�شطة مثل الدراسات والدورات التدر�ب�ة ال تصمم م�ش
م طلبها من ال��بو لمعالجة المشكلة.  وحلقات العمل والمنشورات.  ف ي تع�ت ي المساعدة اليت

 ثم انظر �ف
د من وجود منطق تدخل قوي -

�
ات اإل�جاب�ة المتوقعة (النتائج).  تأ� ح بوض�ح ك�ف سيؤدي دعم ال��بو (النواتج) إ� التغي�ي ف و ��ش ِّ  م�ي

وع) والنتائج (آثارها اإل�جاب�ة المتوقعة).  ف النواتج (منجزات الم�ش ة و بوض�ح بني د العوامل الخارج�ة الخارجة عن الس�طرة المبا�ش حدِّ
ي �جب توافرها لضمان تحقيق النواتج للنت�جة المتوقعة.  وع اليت  للم�ش

 باألمر قب -
�
ف الذين قد ُيبدون اهتماما ل ص�اغة المذكرة المفاه�م�ة، و�شمل ذلك مكتب (مكاتب) است�ش أصحاب المصلحة الرئ�سيني

ي الحلول الممكن
ب النظر �ف كات، واألوساط األ�اد�م�ة، وما إ� ذلك. وتجنَّ ة المل��ة الفك��ة الوطن�ة، والوزارات المختصة، ورابطات ال�ش

 من زاو�ة المل��ة الفك��ة والمستف�دين المختار�ن فقط. 
ي تهم العد�د من البلدان.  - وعك المشا�ل المتعلقة بالمل��ة الفك��ة ذات الصلة واليت وعات و احرص ع� أن �عالج م�ش اح الم�ش ب اق�ت تجنَّ

ي �ستهدف تحقيق النفع لبلد بعينه أو مؤسسة معينة فقط.   اليت
ة إ� لجنة التنم�ة، ين - وع وتقد�مه مبا�ش ح الم�ش ي أن تبدأ بص�اغة مسودة مذكرة مفاه�م�ة ع� الرغم من أنه �مكنك إعداد مق�ت

ب�ف
 وتناقشها مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة. 

حك (الدول األعضاء) ي لجنة التنم�ة �شأن مق�ت
 التباحث �ف

احات تتلقاها  -  لتنظر ف�ه اللجنة. و�مكنك إدراج أي اق�ت
�
حك قبل تقد�مه رسم�ا ي أن �س� إ� حشد دعم أفرقة لجنة التنم�ة لمق�ت

 ينب�ف
 .
�
  حسب ما تراە مناسبا

حات إ� لجنة التنم�ة قبل التشاور المسبق مع مختلف األفرقة.  -  ال تقدم المق�ت
حك بناًء ع� تعل�قات الدول األعضاء األخرى.  -  التمس مساعدة شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة لتعد�ل مق�ت

وع، والبلدان المشاركة) وع (مدير الم�ش  تنف�ذ الم�ش
دة وقابلة استعن باإلطار ال - ات ُمحدَّ ات ل�ٍل من النواتج والنتائج المتوقعة. واخ�ت مؤ�ش د مؤ�ش ي كأداة للتخط�ط واإلدارة والرصد. وحدِّ

منط�ت
 .
�
 للق�اس و�مكن تحق�قها وذات صلة ومحددة زمن�ا

ي حالة م -
ي كل من البلدان التج��ب�ة أو المستف�دة. و�ف

 عل�ه بوض�ح �ف
�
وع متفقا ئ ه�كً� إلدارة الم�ش وع، أ��ش ي الم�ش

شاركة عدة مؤسسات �ف
ف مسؤول تنسيق واحد، و��شاء آل�ة توجيه�ة للمشاورات. وستقدم لك شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة المشورة إذا   �مكنك تعيني

 لزم األمر. 
وع بمعزل عن اآلخ��ن - ذ الم�ش ف و�بالغ شعبة تنسيق ج ،ال تنفِّ ف المعنيني ي التنسيق مع الزمالء الداخليني

دول أعمال التنم�ة بأي بل ينب�ف
  مشكلة قد تنشأ أثناء عمل�ة التنف�ذ. 

وع، والدول األعضاء) ها (شعبة تنسيق جدول أعمال التنم�ة، ومدير الم�ش  الوقوف ع� الدروس المستفادة و��ش
، استنادا� إ� نتائج  - ي

ويف ي ستكون متاحة ع� موقع ال��بو اإلل��ت د النقاط الرئ�س�ة لمذكرة الن�ش اليت وع واستنتاجاته حدِّ ي للم�ش
التقي�م النهايئ

  وتوص�اته. 
ي قنوات أخرى لن�ش النتائج إ� نطاق أوسع من الجمهور. وقد �شمل تلك القنوات األحداث الجانب�ة ع� هامش  -

قد تنظر الدول األعضاء �ف
ات اإلعالم�ة (للج ي ال��بو) أو الن�ش

ي لجنة التنم�ة وموظ�ف
ف �ف ي البلدان التج��ب�ة) أو موجزات اجتماع لجنة التنم�ة (للمشاركني

مهور �ف
وع واست�عابها.  ها من الوسائل الرام�ة إ� ضمان إبراز نتائج الم�ش ي البلدان التج��ب�ة) أو غ�ي

 الس�اسات (للحكومات �ف
وع تذهب ُسدى.  -   ال تدع نتائج الم�ش
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وعات جدول أعمال التنم�ة ي وثائق م�ش
 ملخص للمصطلحات المهمة الواردة �ف

وعات  وعات جدول أعمال  تبمثابة مساع مؤقتة ول�س جدول أعمال التنم�ةم�ش وعات، فإن م�ش ي جميع الم�ش
أ�شطة دائمة. وكما هو الحال �ف

�ة، والمساهمات العين�ة).   ) وموارد مخصصة (الموارد المال�ة، والموارد الب�ش ي  التنم�ة لها مدة محددة (جدول زميف

وعات المدخالت لتحقيق النو  ي من المتوقع أن تؤدي إ� نتائج إ�جاب�ة ور�ما �كون لها أثر ط��ل المدى. و�ستخدم الم�ش  اتج، اليت

وع.  • �ة المخصصة للم�ش �ة وغ�ي الب�ش  المدخالت تتضمن الموارد الب�ش

وع • خدمات مثل تك��ن ال�فاءات، والتدر�ب،  جدول أعمال التنم�ة، وتتضمن األ�شطة عادةً  �ش�ي األ�شطة إ� الدعم المقدم من م�ش
اء السلع (مثل المعدات والمواد). و   �ش

�
ي بعض األح�ان قد �شمل األ�شطة أ�ضا

ي مختلف المجاالت، وما إ� ذلك. و�ف
ات �ف  تبادل الخ�ب

وع لتح��ل المدخالت إ� نواتج. وعادًة ما �كون لأل�شطة مدة و  وع هو عن� من عنا� العمل المنجز أثناء الم�ش �شاط الم�ش
 رد متوقعة. وتكلفة متوقعة ومتطلبات موا

ي  •
ات �ف ات التشغ�ل�ة، أو التغي�ي وع. و�ي تصف بعض التغي�ي النواتج �ي المنتجات والسلع الرأسمال�ة والخدمات الناتجة عن الم�ش

ز ع� المنجزات ول�س األثر. 
�
رك

ُ
 المعرفة والمهارات. وت

وع. و  • ة األجل أو المتوسطة األجل لنواتج الم�ش ه األ�شطة، النتائج �ي اآلثار المرغ��ة القص�ي وع، وتوجِّ د ك�ف سيبدو نجاح الم�ش حدِّ
ُ
ت

وفر األساس إلطار ق�اس األداء. وعاد
ُ
ات مؤسس�ة وت  . أو كلتيهما  أو سلوك�ةًة ما تؤدي إ� تغي�ي

ف  • ي تحسني
ي كث�ي من األح�ان �ف

وع و�مكن أن �سهم �ف ي تنتج عن الم�ش ح�اة �ش�ي األثر إ� اآلثار األساس�ة والثان��ة الط��لة األجل اليت
وعات جدول  ، أو مقصودا� أو غ�ي مقصود. و�اإلضافة إ� تحقيق م�ش ا� أو غ�ي مبا�ش ، أو مبا�ش

�
 أو سلب�ا

�
الناس. وقد �كون األثر إ�جاب�ا

 
�
ي نها�ة المطاف أثرا� اجتماع�ا

ي تحقيق نتائج التنم�ة، وأن تحقق �ف
 �ف

�
أعمال التنم�ة لنواتج محددة، من المتوقع أن �ساهم أ�ضا

ة. واقتصاد ي المقام األول؛ ألن دورة ح�اتها قص�ي
ز ع� األثر �ف

�
وعات جدول أعمال التنم�ة ال ترك . غ�ي أن م�ش

�
 أوسع نطاقا

�
  �ا

، ك�ف تحقق األ�شطة النواتج، وك�ف �ساهم هذە  •  منطق التدخل أو نظ��ة التغي�ي
�
ي �س� أ�ضا ات�ج�ة التدخل، اليت ح اس�ت ��ش

ي تحقيق النتائج، وك�ف �س
ف النواتج �ف ات�ج�ة التسل�م سلسلة النتائج (العالقة بني ي تحقيق األثر المتوقع. وتعرض اس�ت

اهم النتائج �ف
 .( ي

ي �سلسل منط�ت
 �ف

�
 المدخالت واأل�شطة والنواتج والنتائج والنتائج األوسع نطاقا

وع (النتائج، واألثر) ع� العوامل • ي �عتمد فيها تحقيق أهداف الم�ش ي الجوانب اليت
اضات �ف الخارج�ة. و�جب تحد�د  تنظر االف�ت

اضات.   االف�ت

دة وقابلة  • ات "سمارت": ُمحدَّ ات �ي تداب�ي ُ�ستخدم لتحد�د ما إذا كانت األهداف قد تحققت. و�جب أن تكون المؤ�ش المؤ�ش
  .( ي

 (مرتبطة بموعد نهايئ
�
 للق�اس و�مكن تحق�قها وذات صلة ومحددة زمن�ا

ي واضح.  خط األساس هو ق�مة مؤ�ش األداء قبل تنف�ذ  • وع. و�عقب خط األساس غا�ة، و�ي النت�جة المتوقعة ضمن إطار زميف الم�ش
ي كل مستوى من مست��ات النتائج. 

 ومن خالل مقارنة خط األساس بالغا�ة، �مكن ق�اس مدى حدوث التغي�ي �ف

، ع� سب�ل المثال: االستطالعات • والدراسات،  ،ت المتاحة للعموموالب�انا ،تمثل وسائل التحقق األدوات المستخَدمة لق�اس المؤ�ش
 وما إ� ذلك. 

ات�ج�ة التدخل • ي اس�ت
اضات ،�عرض اإلطار المنط�ت ات (و�شمل ذلك خط األساس والغا�ات) ،واالف�ت  ووسائل التحقق.  ،والمؤ�ش

ات� • ذ اس�ت م أثرها المحتمل، و�نفِّ ج�ات التخف�ف من ُ�حدد تقي�م المخاطر األحداث الخارج�ة السلب�ة المحتملة (التهد�دات)، و�ق�ِّ
 وطأة المخاطر. 

وع (المنجزات):   أمثلة لنواتج الم�ش
�ــــع عن حق المؤلف.  • وع ��ش  م�ش
ي لتسج�ل العالمات التجار�ة.  •

ويف  نظام إل��ت
 الدراسات واألدلة والمواد التعل�م�ة.  •
كات �ضطلع بها مكتب المل��ة الفك��ة.   • ي مجال المل��ة الفك��ة لل�ش

أن تقد�م الخدمة االستشار�ة الِحظ إعداد خدمة استشار�ة �ف
 . وعا� ي مجال المل��ة الفك��ة بانتظام بعد إعدادها ال ُ�عّد م�ش

 �ف
 : وع، ومن أمثلة األ�شطة ما ��ي  تتحقق النواتج (المنجزات) من خالل أ�شطة الم�ش

اء من أجل ص�اغة قانون جد�د لحق المؤلف.  •  حلقات العمل التشاور�ة، و�سهامات الخ�ب
و • مج�ة، وترح�ل الب�انات إ� النظام الجد�د. تصم�م نظام إل��ت اء تصم�م ال�ب ي لتسج�ل العالمات التجار�ة، و�ش

 يف
ي مجال المل��ة الفك��ة (المقابالت، واالستطالعات)، وتحد�د نطاق الدعم الذي س�قدمه  •

كات للدعم �ف تحد�د احت�اجات ال�ش
ي مجال المل�

 �ة الفك��ة و�طالقها. مكتب المل��ة الفك��ة، وتج��ب الخدمة االستشار�ة �ف
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ي تحققها النواتج): 
 أمثلة للنتائج (المنافع اليت

وع جدول أعمال التنم�ة • وع قانون جد�د لحق المؤلف وتنف�ذە بدعٍم من م�ش ي ص�اغة هذا  اعتماد إحدى الحكومات لم�ش
 �ف

 . القانون الجد�د 
ي �سجلها ازد�اد عد •  مكتب المل��ة الفك��ة بفضل إ�شاء قاعدة ب�انات العالمات التجار�ة الجد�دة بدعم  د العالمات التجار�ة اليت

 من ال��بو. 
 أمثلة لألثر: 

ي تصم�م س�اسات وطن�ة جد�دة أخرى.  •
 دمج جوانب المل��ة الفك��ة �ف

اعات �شأن استخدام العالمات التجار�ة بفضل تزا�د عدد العالمات التجار�ة المسجلة.  • ف  الحد من ال�ف
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